
És apaixonado por teatro e cinema;

Procuras um ensino mais prático e orientado para o mercado de trabalho;

Gostas de criar e interpretar personagens, com recurso 

às técnicas de corpo e voz;

Desejas representar nas áreas do espetáculo, do cinema e da televisão;

Pensas numa carreira na área do teatro 

(Interpretação, Design de Cena e Produção);

Pretendes uma melhor preparação para ingresso no ensino 

superior na área do Teatro.

Prosseguimento de estudos na área do teatro 

e interpretação;

Profissional em companhias de teatro;

Profissional em companhias de dança;

Profissional da indústria televisiva 

e cinematográfica;

Dobragem e locução;

Atividades socioculturais em estruturas de hotelaria, 

turismo, eventos e produção de espetáculos.

SAÍDAS PROFISSIONAIS E ACADÉMICAS:ESTE CURSO É O MAIS INDICADO PARA TI SE:
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Disclaimer deste curso:

Curso sujeito a aprovação e financiamento do Ministério da Educação.

Curso em funcionamento nas escolas de:

Lisboa.

Competências Profissionais:

Benefícios, Certificações, Protocolos e Networking:
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Investigar, aspetos históricos, sociais, políticos e artísticos relacionados com um/a

autor/a, uma corrente artística, um texto ou um espetáculo;

Investigar e interpretar personagens em diversos registos na sua relação com as 

outras e a sua integração num determinado contexto;

Colaborar no processo de análise de textos e/ou de outros materiais e 

na construção de um quadro dramatúrgico;

Preparar a interpretação da personagem, podendo efetuar pesquisa de terreno,

observando ambientes, ações e o quotidiano de pessoas que tenham 

similitude com a personagem a representar;

Aquecer e exercitar o corpo e a voz, assim como executar alguns exercícios de

concentração e/ou relaxamento de forma a estar preparado para o trabalho 

de criação, composição e interpretação;

Efetuar a prova de roupas, adereços e outros elementos pensados 

para a sua personagem;

Preparar a atuação, caracterizando-se, vestindo-se e concentrando-se 

no papel a representar.

Os alunos beneficiam enquanto estudantes da EPAD, do Microsoft 365 

Aos alunos da EPAD é atribuído um email institucional e personalizado 

da Google workspace for Education - K12 Edition;

É dado acesso a estúdios para o desenvolvimento de trabalhos de 

interpretação para formatos audiovisuais;

Os alunos de Intérprete/Ator/Atriz têm acesso às instalações da fundação 

INATEL para a prática das diversas atividades, em contexto académico.
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3 Anos Letivos: 

- 600 Horas de Estágio 
   (FCT – Formação em Contexto de Trabalho)

- PAP – Prova de Aptidão Profissional

DURAÇÃO DO CURSO

Componente Sociocultural 
(Português; Inglês; Área de Integração; 

Educação Física; TIC)

Componente Científica 
(Psicologia; História da Cultura e das Artes; 

Dramaturgia)

Componente Técnica 
(Interpretação; Movimento; Voz)

ESTRUTURA DO CURSO

HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

- 12.º ano;

- Certificado Profissional de nível 4;

- Acesso ao Ensino Superior.

PRÉ-REQUISITOS

www.epad.pt

- 9.º ano concluído;

- Idade: até aos 19 anos. 
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