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PROGRAMA
1. Observar e conhecer o eu. A relação com o outro, com outros e com públicos. 2. Observação, percepção, interpretação e recriação..
Relacionar pensamento, movimento, palavra e acção. 3. Espaço – corpo – voz. Relaxamento, aquecimento e training. 4. Trabalho sensorial,
como referência base. Memória e emoção. 5. Desenvolver capacidade analise crítica individual e de grupo. 6. Criação de personagens
e pequenas dramaturgias. A relação actor / personagem. 7. Aprendizagem da geografia do palco. Técnicas e tipos de registos, como Diário
de Bordo ou Fichas de trabalho. 8. A relação com a palavra. Dramaturgia de cenas na perspectiva do actor. Partituras. 9. De Stanislavisk
ao Actor´s Studio. Diferentes práticas contemporâneas.

COMPETÊNCIAS
1. Conhecimento e aquisição de técnicas e de processos do trabalho do actor; 2. Conceitos e códigos referentes ao processo de criação,
nas Artes Performativas, na perspectiva do actor / criador; 3. Diferentes abordagens práticas, como experiências pessoais e colectivas;
4. Preparação do actor – do texto à cena; 5. Apresentação de pequenas acções performativas, individuais, em grupo e colectivas.

METODOLOGIA
As metodologias usadas nesta Unidade Curricular estão de acordo com a natureza da disciplina que se caracteriza por ser teórico-prática,
sendo necessário para esse efeito o respetivo enquadramento teórico e exemplos práticos correspondentes: 1. Aulas teórico-práticas com
sistematizações permanentes. 2. Execução de exercícios de acordo com os objectivos propostos e respectiva conceptualização e enquadramento teórico. 3. Apresentação e análise de acções performativas individual e colectivamente. 4. Observação e análise de espectáculos ao
vivo ou filmados, sempre sob a óptica do trabalho do actor/performer. 5. O registo como instrumento de trabalho. 6. As cenas seleccionadas
para trabalhar serão escolhidas conforme a turma e em devido tempo.

AVALIAÇÃO
Esta unidade curricular será ministrada em regime teórico-prático sendo a sua avaliação de tipo contínuo. 1. Entende-se por avaliação
contínua aquela que se realiza ao longo do semestre ou ano letivo, sendo baseada na apreciação, feita pelo docente, da quantidade e
qualidade do trabalho que o estudante vai produzindo, podendo conter todas as informações que o docente entenda úteis para a avaliação
final do aproveitamento global e específico do estudante e sua classificação final. 2. A avaliação contínua implica a participação ativa e
assídua do estudante com uma obrigatoriedade de presença mínima de 65% das sessões de contacto com o professor. 3. A classificação final
conduzirá sempre à aprovação ou reprovação do estudante. 4. Quando existirem estudantes em relação aos quais esta avaliação não for
possível, os mesmos não serão avaliados e não lhes será atribuída classificação final, o que implica a perda de frequência da unidade
curricular. 5. A avaliação final será determinada do seguinte modo e com as seguintes ponderações: (Avaliação contínua através de acções
performativas e registos escritos, como diário de bordo ou fichas de trabalho) Assiduidade, pontualidade, participação e responsabilidade –
25%; Evolução de domínio de conceitos e da técnica – 25%; Apresentação e registo individual – 25%; Trabalho em grupo – 25%.
Em tudo, a avaliação será conforme os regulamentos da ESTAL.
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