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Grupo de teatro na escola

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados

Arte: teatro

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira,
abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a
multiplicidade de manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de
elaborar argumentos que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as
intencionalidades de discursos variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível,
ética e propositiva diante das diferentes linguagens.
[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -
linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos
sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões
individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à
diversidade do patrimônio cultural local, regional, nacional e/ou internacional.
[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, ampliando
repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e culturais, mobilizando
esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas criativas de interesse individual e/ou
coletivo.
[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por
meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações
culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da
comunidade e a preservação do meio ambiente.
[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo,
desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los.
[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando
iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais
e ambientais.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de
verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação
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para as aprendizagens, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante,
Dinâmica de grupos, Dramatização, Ensino com pesquisa, Estudo de texto, Estudo dirigido,
Filmes e vídeos, Jogos lúdicos e interativos, Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula,
Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto, Resolução de
exercícios, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Sala para ensaios. Auditório e equipamentos de som e iluminação. Materiais necessários
para montagem de peça teatral (a definir). Textos especializados impressos e digitais. Data
show. Computador. Internet.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural,
Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Para atingir os objetivos de aprendizagem propostos, todo o trabalho será norteado pelo
tema gerador da Eletiva Orientada: "O teatro como palco para a expressão humana". Os
estudantes serão constantemente estimulados a se envolverem nas atividades relacionadas
aos estudos teóricos, realizando pesquisas bibliográficas, leituras críticas, elaborando
resenhas e resumos, participando ativamente de debates propostos sobre os temas
estudados, bem como serão estimulados e desafiados a participarem ativamente de todos
os exercícios práticos de interpretação e expressão cênicas e de todas as etapas de
elaboração do projeto cultural voltado para a organização e montagem de peça teatral a qual
será o trabalho final do curso e a culminância da Eletiva Orientada com a participação de
todos os inscritos.
EMENTA: O que é o teatro como expressão artística. Origens do Teatro. Ética e estética.
Exercícios de expressão. Técnicas de palco: posicionamento, voz e interpretação. A
preparação do ator. Ensaios e rotinas teatrais. Montagem teatral: cenário, sonorização,
iluminação, figurino. Noções para elaboração de projeto cultural para execução no campo da
economia criativa.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante a
observação da participação e performance dos estudantes nas atividades desenvolvidas,
tais como: interpretação de leituras indicadas; debates sob os temas indicados; realização
de pesquisas em fontes indicadas; estudos dirigidos de textos, construção e apresentação
de argumentos sistematizados em sessões de mesa redonda e plenárias; participação nos
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exercícios práticos de interpretação e expressão; participação nas etapas do trabalho de
montagem de peça teatral, entre outros.
Aos estudantes que não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro
momento das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que
refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na
insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será
atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão
também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com
maior facilidade de aprendizagem e a supervisão do docente regente.
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