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Teatro e Oratória
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.
[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano,
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de
desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito.

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
para as aprendizagens, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante,
Dinâmica de grupos, Dramatização, Elaboração de fichamento, Ensino em pequenos
grupos, Ensino individualizado, Entrevistas, Estudo de caso, Estudo de texto,
Exposições/excursões e visitas, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos,
Jogos lúdicos e interativos, Júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em
estudo, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Mapa
conceitual, Mesa redonda, Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, Open space –
espaços abertos, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Produção de materiais sobre
a temática abordada, Produção de texto, Resolução de exercícios, Revisão das
aprendizagens, Role-play – desempenho de papéis, Sarau literário, Teatro ao ar livre,
Tempestade cerebral (Brainstorming), Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show), Workshop
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Recursos materiais necessários

Sala de aula ou espaço aberto que permita a realização das práticas
Objetos cênicos necessários para as práticas

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

Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Levando em conta a dinâmica descrita na Taxonomia de Bloom que propõe uma sequência
para desenvolvimento das potencialidades cognitivas, a proposta é seguir as seguintes
ações:
- Desenvolver a consciência corporal e o padrão de personalidade individual por meio de
autoanálise e avaliação grupal
- Relacionar os principais recursos expressivos da voz como o volume, entonação, ritmo,
respiração, etc.
- Experimentar práticas expressivas e criativas associadas ao desenvolvimento da
linguagem oral e corporal por meio de jogos de atuação e expressão
- Analisar as práticas gestuais de linguagem corporal
- Avaliar a simulação de situações que envolvam a expressão oral e corporal
- Criar uma proposta de objeto final como peça de teatro, sarau, júri simulado, etc.

Estratégias de avaliação do estudante
Participação e envolvimento com as propostas da aula e extraclasse.
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