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Ementa:  
O possível auxílio metodológico na alfabetização e no ensino de modo geral, a 
partir da utilização de jogos dramáticos enquanto canal de socialização e da 
dramatização do próprio conteúdo didático. Técnicas e exercícios físicos 
baseados em práticas teatrais, que podem servir de suporte e auxílio à conquista 
de coordenação motora fina, na educação de jovens e adultos. 

 
Objetivos 

 

 Estimular o conhecimento e utilização de técnicas de socialização e desinibição 
a partir da realização de jogos dramáticos; 

 

 Estabelecer, com os participantes, bases para a inserção de diferentes técnicas 
metodológicas em seu trabalho de educadores; 

 

 Trazer ao conhecimento dos participantes as vantagens da renovação 
metodológica no trabalho educacional; 

 

 Apresentar aos participantes as vantagens da utilização de recursos auxiliares no 
trabalho educacional; 

 

 Discutir a necessidade de exercitar a coordenação motora no processo de 
educação; 

 

 Trazer aos participantes o conhecimento de exercícios físicos que auxiliam o 
domínio da coordenação motora ao longo dos estudos; 

 

 Estimular os participantes à utilização das tradições orais de suas regiões como 
auxílio em seu trabalho de educação, através de dramatizações. 

 
 



Conteúdo 
 

Tecnicamente, o curso pode ser dividido em dois módulos que serão oferecidos 
concomitantemente: 
 
Módulo I  -  Teoria 
Apresentação de textos teóricos sobre teatro e educação e discussão dos objetivos 
propostos a partir da leitura de bibliografia especializada. 
 

Serão abordados, principalmente, os seguintes pontos de discussão: 
- Importância do teatro na educação 
 

- A manutenção da cultura oral 
 

- Criação de palavras 
 

- Representação de lendas 
 

- O uso dos provérbios 
 

- A necessidade dos exercícios de coordenação fina no processo de 
aprendizado 

 

 
Módulo II  -  Prática 
Aplicação dos exercícios junto aos discentes participantes visando sua experiência 
pessoal dos procedimentos metodológicos em estudo. Confecção, pelos discentes, 
do material de apoio a ser utilizado. 

 
Metodologia e Recursos Auxiliares 

 

 As aulas serão realizadas em salas de aulas convencionais, com exposição 
teórica e discussão aberta a respeito de cada segmento. 

 

 Serão realizadas atividades de aplicação das práticas a serem utilizadas 
 

Avaliação 
 

O desempenho dos alunos será avaliado a partir de diferentes prismas, 
considerando-se como principais: 

 

- Participação em aula, participação nos exercícios e experiências 
didáticas; 

- Análises individuais, escritas; 
- Trabalho de grupo a ser realizado ao final do curso; 

 

Obs.: Em todas as avaliações escritas serão considerados para pontuação: 
* 

Ortografia, concordância (verbal e nominal) e construção sintática; 
* 



Construção lógica de raciocínios, capacidade de síntese, clareza de exposição. 
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Cronograma 
 
O cronograma de desenvolvimento da disciplina será entregue aos alunos no 
primeiro dia de aula. 
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