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s cursos de educação contínua sobre arte da Escola de Teatro consistem em 
quatro áreas, que são:

1) Artes do espectáculo: Incluindo a representação teatral e a de ópera cantonense

Curso básico de representação de ópera cantonense

Destinatários: Jovens com idades entre os 6 e os 18 anos

Representação de ópera cantonense

1) Artes do espectáculo (teatro e ópera cantonense);
2) Formação preparatória para o ingresso no ensino superior na área das artes;
3) Estética teatral;
4) Encenação.

Os cursos dividem-se em três níveis: Inicial, básico e profissional.

O“Curso de iniciação” proporciona aos formandos conhecimentos básicos sobre a representação 
teatral, enriquecendo o espírito humano.
O“Curso básico” visa melhorar o conhecimento artístico dos alunos e alargar os seus horizontes.
O“Curso de formação profissional” visa formar talentos artísticos, reforçando o potencial de actu-
ação no palco dos alunos, permitindo tornar-se artistas com capacidade criativa, preocupando-se 
com o desenvolvimento e a importância da arte para a sociedade.
O novo“Curso preparatório para o ingresso no ensino superior na área das artes" visa proporcionar 
aos alunos, que pretendam candidatar-se ao ensino superior de arte, formação técnica integrada, 
identificar as suas especificidades, avaliar em articulação com as suas capacidades e oferecer sug-
estões para o prosseguimento de estudos.

É dividido em “nível inicial” e “nível avança-
do”, com a duração de três anos cada. Com o 
intuito de proporcionar aos alunos, tanto das 
teorias, quanto das práticas, conhecimentos das 
técnicas de apresentação da ópera cantonense 
através de jitan (técnicas acrobáticas), movi-
mentos corporais, bazi (técnicas de artes mar-
ciais), técnicas vocais e aula de apreciação. Após 
a conclusão do curso básico de representação 
em duas fases, os alunos são capazes de domi-
nar as técnicas básicas de apresentação e pos-
suir capacidades para criar uma imagem mais 
representativa da ópera cantonense.



Curso de iniciação - “Iniciação à representação teatral” (um ano)

Destinatários: 
Jovens de 7 a 10 anos | de 11 a 13 anos | de 14 a 16 anos | igual ou superior a 17 anos

Curso de formação básica - 
“Elementos básicos da representação teatral” 
(um ano)

Destinatários: 
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos

Representação teatral

Permite aos alunos conhecerem a noção de representação e desenvolverem as suas capacidades 
de imaginação e de observação através de jogos, da exploração de movimentos corporais, da voz, 
da imitação de animais e da leitura de guiões.

Reforçar a capacidade de actuação, através da 
articulação teoria-prática, movimentos corpo-
rais, voz, observação sobre a vida, impro-
visação teatral, ensaios de peças teatrais, 
análise e apreciação de guiões e participação 
em espectáculos de grandes dimensões da 
escola. Visa permitir que o aluno seja capaz de 
dominar as técnicas básicas de representação e 
possuir capacidades para criar imagens 
dramáticas com personalidades completas.

* Este curso é destinado a alunos que possuem o certifi-
cado do curso de “iniciação à representação teatral” 
ou interessados com determinada experiência de actu-
ação.

Curso de formação profissional -  
Curso profissional de representação cênica 
(um ano)

Destinatários: 
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos

No intuito de formar talentos locais na área de 
representação e descobrir talentos que possam 
se tornar actores profissionais, através de um 
treinamento constante e intensivo. Procura 
reforçar as técnicas de criação de personagens 
através de vários estilos de guiões, ensaio de 
peças teatrais e apresentações, aperfeiçoando a 
capacidade de criatividade na produção profis-
sional. Após a conclusão do curso, os educan-
dos deverão ser capazes de interpretar person-
agens das obras completas de teatro e criar 
imagens dramáticas com personalidades com-
pletas, dominando também os métodos de 
apresentação de estilos e ramos teatrais difer-
entes.

* O curso é destinado a alunos que possuam o certifica-
do do curso de “elementos básicos da representação 
teatral” ou interessados com determinada experiência 
de apresentação. 



2) Formação preparatória para o ingresso no ensino superior na área das artes

Curso de "teatro em mandarim"

Destinatários: 
Jovens de 11 a 13 anos e de 14 a 16 anos

As aulas são leccionadas em mandarim e o 
cantonês como língua adicional, permitindo 
criar um ambiente de aprendizagem em vários 
idiomas. Procura reforçar a capacidade de 
expressão, o pensamento criativo e o espírito de 
cooperação através de jogos teatrais, recitação 
de textos, exploração do movimento corporal e 
da voz, improvisação teatral e criação de 
histórias, etc., de modo a que os alunos sejam 
capazes de realizar peças teatrais em man-
darim, incluindo apresentações individuais e 
colectivas. 

Curso de representação teatral

Destinatários: 
Jovens com idades entre os 16 e os 21 anos

Este curso visa a consolidação de conteúdos 
programáticos pré-universitários, que combina 
elementos performativos, actuações vocais, 
técnicas básicas de leitura dramática e movi-
mento corporal, etc., procura proporcionar aos 
alunos, que pretendem candidatar-se ao ensino 
superior na área das artes, conhecimentos 
técnicos e artísticos, desenvolvendo as suas 
potencialidades, contribuindo para o desenvolvi-
mento integral e para aumentar a taxa de 
sucesso relacionada com o ingresso no ensino 
superior.

Curso de "texto teatral, oratória e dicção"

Destinatários: 
Jovens com idade igual ou superior a 16 anos

Baseia-se na prática sistemática de exercícios 
de “respiração, voz e pronúncia”, procura 
melhorar as técnicas de expressão dos alunos 
através da interpretação de diferentes obras 
literárias, diálogos / monólogos, canções e 
canto, de modo a que os alunos possam ter um 
conhecimento mais profundo sobre as carac-
terísticas e importância da linguagem dramáti-
ca, podendo criar assim uma imagem artística 
com características próprias e distintivas.

* Para a frequência deste curso, é recomendável fazer 
também os cursos de "teatro em mandarim" e "texto 
teatral, oratória e dicção".



3) Estética Teatral

Curso de 
"iniciação ao design e tecnologia de teatro"

Destinatários: 
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos

Dar a conhecer aos alunos "o que é o desenho 
de palco" através da apresentação dos elemen-
tos básicos, formas e transformação do teatro. 
Além disso, procura reforçar a capacidade de 
aproveitamento das técnicas de palco, enriquec-
er os conhecimentos e cultivar nos alunos uma 
atitude profissional no trabalho, mediante o 
conhecimento das técnicas em três áreas: 
palco, iluminação e guarda-roupa. 

Curso de 
"elementos básicos do design de cenários"

Destinatários: 
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos

Com o conhecimento básico em estética teatral, 
aplica-se o conceito do desenho no projecto 
cenográfico, através da leitura de diferentes 
tipos de guiões. Este curso irá apresentar detal-
hadamente os procedimentos básicos do design 
de palco, através da leitura de guiões, análise de 
textos, elaboração de esboços e de modelos, 
entre outros, estabelecendo os princípios bási-
cos do design de cenário.

Curso de "design cenográfico"

Destinatários: 
Jovens com idades entre os 15 e os 17 anos

Permite aos jovens alunos exprimirem-se 
através dos elementos teatrais, desenvolverem 
os seus próprios valores e estabelecerem uma 
ligação com a sociedade. Os alunos irão anali-
zar vários tipos de textos e livros ilustrados nas 
aulas, até saír da escola, transformando a vida 
num espaço de aprendizagem, encontrando 
temas criativos na vida e pondo em prática na 
aula. Tudo isso visando formar talentos com 
dinamismo e criatividade.

* O curso é destinado a alunos que possuam o certifica-
do do curso de "iniciação ao design e tecnologia de 
teatro" ou interessados com determinada experiência 
relativa ao desenho de cenários.



4) Encenação

Curso profissional de arte teatral

Destinatários: 
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos

Este curso é destinado aos trabalhadores expe-
rientes na área de teatro. Com o intuito de 
formar talentos com capacidade de design de 
palco e de criação de cenários, através do 
estudo interdisciplinar e da prática intensiva nas 
aulas. No programa de  aprendizagem é 
enfatizada a cooperação em equipa, a capaci-
dade de comunicação e  tomadas de decisão, 
fazendo com que os formandos se tornem um 
trabalhador teatral independente.

Curso de "elementos básicos da encenação"

Destinatários: 
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos

Procura reforçar a capacidade de observação, 
reflexão, análise e criação através de teoria, 
apreciação de obras teatrais clássicas, debate e 
estágio nas aulas, trabalhos em grupo, apre-
ciação colectiva de peças, criação de guiões, e 
da prática da encenação e produção de 
pequenas obras, permitindo os alunos a con-
hecerem o processo de encenação, tornando-os 
capazes de dominar as técnicas básicas de 
encenação de pequenas obras teatrais.

Curso de "conhecer o mundo do teatro"

Destinatários: 
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos

Inspirar a imaginação dos alunos através da 
apreciação de diferentes géneros de artes per-
formativas, filmes, obras literárias e 
exposições. Se adquirir mais conhecimento 
sobre a evolução do teatro, as diferentes formas 
de teatro e a estética teatral, somos capazes de 
observar um trabalho por diferentes ângulos e 
assim cultivar a capacidade para pensar de 
forma criativa e multifacetada na vida.

* Este curso é destinado a alunos que possuem o certifi-
cado do curso de “iniciação à encenação” ou interes-
sados com determinada experiência em encenação 
teatral.

* O curso é destinado a alunos que possuam o certifica-
do do curso de "elementos básicos do design de cenári-
os" ou interessados com determinada experiência em 
cenografia.


