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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 6 

Técnicas Teatrais I 

Esta unidade curricular pretende dotar os alunos do conhecimento necessário sobre a 

iluminação cénica e princípios básicos de som em cena. 

 

O Módulo será apresentado através de sessões teóricas e práticas. 

Na primeira metade do semestre haverá uma sessão teórica e outra prática por semana. 

Na segunda metade todas as sessões semanais serão práticas para que os alunos possam 

trabalhar o projecto final de iluminação e som a ser avaliado. 

 

Com esta metodologia é permitido aos alunos um espaço de laboratório onde são 

desenvolvidas na prática questões de iluminação e som que permitem criar algum léxico 

para a elaboração de desenhos de luz e som em teatro. 

Também se pretende que os alunos exponham à turma dúvidas existentes ao longo deste 

processo de pesquisa para que assim seja possível um maior número de exemplos 

práticos a serem trabalhados em laboratório. 

 

CURRICULAR UNIT     - 6 ECTS CREDITS 

Theatre Techniques I 

This curricular unit aims to provide students with the necessary knowledge about stage 

lighting and basic principles of sound in the scene. 

 

The module will be presented through theoretical and practical sessions. 

In the first half of the semester there will be one theoretical session and one practice 

session per week. In the second half all weekly sessions will be practical so that students 

can work on the final lighting and sound project to be evaluated. 

 

With this methodology, students are allowed a laboratory space where they are 

developed in practice lighting and sound issues that allow to create some lexicon for the 

elaboration of drawings of light and sound in theater. 

It is also intended that students expose to the class doubts that exist throughout this 

research process so that a greater number of practical examples to be worked in the 

laboratory is possible. 

 


