
Curso Profissional de 
Intérprete Ator/Atriz 

O Curso Profissional de Intérprete Ator / Atriz habilita com 
a saída profissional de Ator /Atriz . 
 
O Ator é o profissional qualificado apto a criar e interpretar 
personagens, nas diversas áreas do espetáculo, segundo as   
orientações do responsável pela conceção e direção, em  
espetáculos teatrais, filmagens, gravações, dobragens e em 
outras atividades artísticas. 
 
Para este efeito, para além da criação e interpretação de 
personagens, este profissional necessita dominar outros 
aspetos, nomeadamente analisar a obra em que se insere a 
personagem, o seu autor, assim como o seu contexto     
histórico e sociocultural e identificar a caraterização a     
utilizar, tendo em conta a personagem a interpretar. Pode 
também necessitar de aplicar conhecimentos de dança, 
técnicas de luta ou outras necessárias à interpretação das 
personagens. 
 
O Ator deve também memorizar os diálogos, os          mo-
vimentos e as marcações de forma a ensaiar e      repre-
sentar em interação com os outros intervenientes de forma 
a participar ativamente no processo criativo. 
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Curso Profissional de 
Intérprete Ator/Atriz 



Com o curso Profissional de Intérprete Ator /Atriz podes 
integrar o mercado profissional com a qualificação de ator, 
ou prosseguir para o ensino superior num curso ligado ou 
não à área da representação, através da realização das pro-
vas de ingresso previstas para os     alunos do ensino profis-
sional ou da frequência de um CTSP. 

Componentes de Formação Total de Horas 

 Componentes de Formação  
 Sócio-cultural 
 
 

 - Português                         
 - Língua Estrangeira I, II ou III 
 - Área de Integração          
 - Tecnologias da Informação e Comunicação                       
 - Educação Física   
      

 
 
 
 

320 
220 
220 
100 
140  

 

 Componente de Formação Científica 
 

 - História da Cultura e das Artes 
 - Psicologia 
 - Dramaturgia  
 

 
 

200 
200 
100 

 Componente de Formação Técnica 
 
 - Interpretação 
 - Movimento 
 - Voz 
 - Formação em Contexto de Trabalho 

 

 
 

525 
275 
300 
600 

                   Total de Horas/Curso 3200 
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