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Leitura dramática de obras do PAS

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, Língua Estrangeira

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

[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., [LGG08IF]
Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de estratégias de
mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando as relações da
vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito à diversidade e
ao meio ambiente.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Dramatização

Recursos materiais necessários

Projetor ou páginas impressas, sala de aula, espaço para interpretação da peça.

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Aula expositiva, leitura, seminários, debates, leitura dramática.
Preparação cultural, vocal e de interpretação básica, com foco na obra do PAS escolhida.
Interpretação dramática e literária e contextualização histórica.
O foco da disciplina será a montagem de uma leitura dramática simples com o próprio texto
do PAS.
Debate final sobre o texto apresentado como preparatório para as provas do PAS.
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Estratégias de avaliação do estudante
Ao final é apresentada a leitura dramática do texto e realizado o debate sobre a relevância
deste para a realização das provas do PAS. Portanto, essa é a parte principal da avaliação.
Espera-se que todos contribuam para seu preparo da melhor forma possível.
Além da leitura dramática, a participação nas aulas, os seminários e os debates podem ser
utilizados como forma de avaliação.
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