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Maior presença junto
do aluno e maior
abertura à comunidade

Para a Escola Profissional de Teatro de
Cascais (EPTC), o último ano foi um período
de intensa reflexão sobre como fazer desta
uma escola ainda melhor. Um esforço do
qual resultaram conclusões perfeitamente
nítidas e das quais surgem agora as grandes
apostas da EPTC para o ano letivo que aí vem.
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A maturidade que esta aprendizagem lhes traz é algo que a diretora pedagógica faz questão de
destacar. “Quando fazem o Hamlet, estamos a ver ali todos os dilemas da humanidade e ficamos a
pensar sobre onde é que estes
miúdos, com 16 anos, já estão a
chegar. É um trabalho em que
eles têm que ir ao fundo da palavra, ao fundo do texto e têm que
perceber o que é que o autor quis
dizer com aquela palavra, com
aquele gesto, com aquele silêncio
e com aquele compasso de espera. Não estamos a falar em decorar o texto, mas sim em pegar no
texto e analisá-lo palavra a pala-

este não pode deixar que se con-

estudantes e dos percursos que vão

vra”, elucida.
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muito trabalho e muita responsa-
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