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O Corpo fala

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

[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.

Estratégia de aprendizagem

Dramatização, Estudo de texto, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Jogos lúdicos e interativos,
Sala de aula invertida, Teatro ao ar livre

Recursos materiais necessários

Um bom espaço, alunos estimulados.
Materiais de mídia (som, computador, microfone, tv, data show).
- Internet.
- Indumentária
- Música

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

Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

1 - O objetivo será alcançado a partir do momento que o professor conseguir motivar seus
alunos e tornar a aula impactante. Despertando a criatividade e o interesse pelos jogos
teatrais.
2 - As atividades começarão com exercícios de de expressão corporal para que os alunos
tenham conhecimento com o espaço cênico, aprendam a lidar com seus sentimentos e com
os do outro
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3 - Em primeira mão serão feitos exercícios e técnicas para desenvolver a timidez e o
interesse pelo jogo cênico. Podemos formar pequenos grupos e depois propor uma
apresentação daquilo que cada grupo criou, como se fosse um pequeno festival de
expressão corporal .
4 - Desde o primeiro momento os estudantes já participarão da eletiva, através de encontro
para discutirmos o que será feito. A participação dos alunos é primordial na criação do
processo. Pois um aluno motivado, respeitado e reconhecido como capaz de criar, terá ao
longo do processo um empenho satisfatório.

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação será dada desde o início, da participação, assiduidade, e espírito grupal.

Referências
https://www.macunaima.com.br/vivaarteviva/o-corpo-fala-saiba-mais-sobre-a-linguagem-corp
oral/
https://www.google.com/search?q=express%C3%A3o+corporal+teatro&rlz=1C1GCEA_enBR
884BR893&oq=express%C3%A3o+corporal+&aqs=chrome.7.69i57j0i512l2j69i59j0i512l6.20
415j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=desenvolver+habilidades+humanas+atraves+do+teatro&rl
z=1C1GCEA_enBR884BR893&oq=desenvolver+habilidades+humanas+atraves+do+teatro&
aqs=chrome..69i57.13369j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on
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