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Teatro: O Corpo EnCena

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

[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.
[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.
[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, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica
de grupos, Dramatização, Estudo de texto, Estudo do meio, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou
jogos lúdicos e interativos, Grupo de verbalização e de observação, Jogos lúdicos e
interativos, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Lista de
discussão por meios digitais, Mesa redonda, Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula,
Open space – espaços abertos, Portfólio, Sala de aula invertida, Teatro ao ar livre,
Tempestade cerebral (Brainstorming), Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos
audiovisuais (documentários/música/data show)
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Recursos materiais necessários
Sala ampla e limpa e/ou auditório, parede de espelho e piso de tatame (se possível);
Caixa de som com entrada para pendrive ou computador;
Espaço ao ar livre;
Auditório para apresentação de espetáculo final do processo.

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
1)Como a Unidade Curricular vai atingir os objetivos? Por meio de aulas onde o aluno será
protagonista de sua aprendizagem.
2) Como começarão as atividades? Por meio do ensino ativo.
3) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? A partir da análise da turma, será
proposta metodologias de ensino compatíveis para que ocorra uma aprendizagem
significativa e transformadora.
4) Como e em que momentos haverá a participação dos estudantes? Em todas as aulas,
pois o processo será dinâmico.

Estratégias de avaliação do estudante
Participação nas aulas teóricas e práticas;
Contribuição para montagem de espetáculo final;
Participação no espetáculo final.
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