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A turma EFA foi ao teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 31 de março de 2017, das dezanove horas e quarenta e cinco minutos às vinte e uma horas e 

trinta minutos, os formandos da turma EFA S1 foram ao teatro, no âmbito das componentes da 

formação “Cidadania e Profissionalidade (CP)” e “Cultura, Língua, Comunicação - Língua estrangeira – 

continuação - inglês (CLC_LEC_1)”. Com a ajuda da “Teatro Feiticeiro do Norte”, os formandos 

estiveram na primeira fila, para assistir à peça “as barrigas também têm dentro” com Paula Erra e 

Élvio Camacho, no “Centro de Promoção Cultural de São Vicente”. 

Depois de falarem, ao longo de várias sessões, de uma ida ao teatro, os formandos observaram as 

personagens que povoam o mundo humorístico, viram figuras, que durante muito tempo foram 

fantasiando mentalmente, tomar uma forma corpórea no palco. Arrebatados pelo à vontade interativo 

dos dois atores, surpresos pelas reações extravagantes que caracterizaram as personagens, divertidos 

com as acrobacias cómicas das duas personalidades que desfilaram em palco e interagiram com o 

público, os formandos renderam-se ao encanto deste mundo humorístico e caricatural e quando 

terminou só queriam voltar para a sala e presenciar tudo de novo. Então, reconheceram um espaço 

emocional, que revelou a verdadeira essência dos seres e sobre os quais o seu olhar incidiu. Esta visão 
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do mundo foi explorada pelos nossos jovens, de forma a que desenvolvessem competências de 

reconhecimento coletivo, bem como formas de perspetivar o mundo. 

Entre a euforia dos carros, a enorme expetativa de contactar com o universo da representação e a boa 

disposição que imperou durante toda a peça, os formandos aprofundaram os seus conhecimentos e 

despertaram para a vitalidade intrínseca das peças de teatro. 

A peça de teatro permitiu aos nossos formandos sentir e vivenciar o pulsar social, histórico e 

económico da sociedade atual, descobrindo o nosso presente! 

Por isso foi mais uma noite fantástica, cheia de entusiasmo e com muito humor. Houve oportunidade 

de estar mais uma vez no “Centro de Promoção Cultural de São Vicente”, um espaço deveras acolhedor 

e desfrutar de um espetáculo maravilhoso! 

No final, todos sorridentes e bem-dispostos, os formandos e as formadoras teceram elogios ao 

desempenho dos dois atores. Também daqueles que, mesmo não sabendo que eram atores, foram 

“envolvidos” e “embrenhados” no elenco! Os dois atores fizeram vibrar a plateia, também ela 

contagiada por toda a energia envolvente. 

Este espetáculo que nos levou ao mundo da fantasia deveria ser visto por todos, desde os mais 

pequenos até aos adultos. Todos devemos ir ao teatro, apoiar as criações portuguesas e os artistas 

portugueses. 

Parabéns - “Teatro Feiticeiro do Norte”! 

 

Assim, e porque o curso de Educação e Formação de Adultos - EFA - é também uma escola de vida, 

promovemos constantemente espaços de reflexão, que permitem que os nossos formandos cresçam em 

conhecimento, saber, entendimento, cultura e valores, desenvolvendo capacidades de atuação em 

contextos diversos, inovadores e criativos. E porque o ensino não mora só dentro dos muros da escola é 

preciso trespassá-los! 

Muito obrigada aos formandos do Curso EFA – noturno, sem eles mais esta atividade não seria possível. 

 

Muito Obrigada! 

 

A Coordenadora de Curso agradece a colaboração da formadora Maria de Lurdes Sousa na preparação 

desta atividade e em nome da equipa técnico-pedagógica agradece a colaboração dos formandos, das 

formadoras, da Exma. Senhora Professora e Técnica Pedagógica Analita Andrade e ainda o apoio do 

Conselho Executivo da escola. 

Bem hajam! 

Mónica Lobo 

 

 

 

 


