
 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: TPET: JOGOS NA EDUCAÇÃO: A PEÇA DIDÁTICA BRECHTIANA 

Grau Acadêmico: Licenciatura Período: - Currículo: 2019 

Docente: Davi de Oliveira Pinto Unidade Acadêmica: DEACE 

Pré-requisito: não há Correquisito: não há 

C.H. total: 66h 
(72 horas/aula) 

C.H. prática: 
33h (36 
horas/aula) 

C.H. teórica: 
33h (36 
horas/aula) 

Grau: 
Licenciatura Ano: 2019 Semestre: 1º 

EMENTA 

A peça didática brechtiana enquanto caminho para o ensino de teatro. O jogo com o texto na perspectiva 
da peça didática brechtiana. A peça didática brechtiana e a formação do professor teatro. 

OBJETIVOS 

 Conhecer mais sobre a abordagem pedagógica da peça didática brechtiana; 
 Praticar o jogo com o texto na perspectiva peça didática brechtiana; 
 Refletir sobre as relações entre a peça didática brechtiana e a formação do professor de teatro. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Peça didática brechtiana; 
 Jogo com o texto da peça didática brechtiana; 
 Relações entre o jogo com a peça didática brechtiana e o ensino de teatro. 

                                                    METODOLOGIA DE ENSINO 

 Prática de jogos com a peça didática brechtiana; 
 Leitura dos jogos com a peça didática brechtiana; 
 Rodas de conversa sobre a prática do jogo com a peça didática brechtiana e sua leitura, discussão 

de trechos de textos pertinentes e reflexão sobre relações possíveis entre o jogo com a peça 
didática brechtiana e oensino de teatro; 

 Condução feita pelos alunos de uma sessão de jogos com a peça didática brechtiana. 

                                                      CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho individual): comentários escritos semanais sobre 
pelo menos dez encontros (compostos por 4 horas/aula, lecionadas das 19h às 22h50min, a cada 
dia da disciplina), enviados para a respectiva pasta no Portal Didático da UFSJ até as 23h59min 
do dia imediatamente anterior à próxima aula; CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO: detalhamento na 
descrição da aula; formulação de uma pergunta a partir da aula; pontualidade no envio do 



 

 

comentário; após o prazo estabelecido, o trabalho não será considerado;  PONTUAÇÃO: de zero 
até vinte pontos; o professor enviará um retorno individual sobre cada comentário recebido, de 
modo a construir um diálogo com o aluno ao longo do percurso pedagógico da disciplina; 

 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho em grupo): plano de aula por escrito, sobre o jogo 
com a peça didática brechtiana, enviado para a respectiva pasta no Portal Didático da UFSJ até as 
23h59min do dia imediatamente anterior ao da condução da respectiva aula; após o prazo 
estabelecido, o trabalho não será considerado; CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO: presença dos 
elementos do planode aula (cabeçalho, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação e 
referências); clareza da escrita; ABNT; PONTUAÇÃO: de zero a quinze pontos; o professor 
estará à disposição para orientar a elaboração do plano de aula, mediante agendamento prévio de 
dia e horário; 

 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho em grupo): condução feita pelos alunos de uma 
sessão de jogos com a peça didática brechtiana, tendo enquanto alunos os colegas de turma e 
sendo realizada em dia e horário marcado com antecedência com o professor da disciplina; 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO: estrutura (começo, desenvolvimento e fim da aula); relação 
entre os jogos conduzidos; clareza na coordenação da roda de conversa sobre a aula, logo após a 
mesma; utempo disponível para a sessão de jogos: uma hora e cinquenta minutos, incluindo a 
roda de conversa; PONTUAÇÃO: de zero até vinte e cinco pontos; além da participação na roda 
de conversa, o professor enviará um retorno sobre a aula para o (s) aluno (s) que a tiverem 
conduzido; 

 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho individual): texto reflexivo sobre o jogo com a 
peça didática brechtiana a partir da experiência da disciplina e outras referências correlatas, 
enviado para a respectiva pasta no Portal Didático da UFSJ até as 23h59min do último dia do 
Semestre Letivo de 2019-1; CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO: forma (introdução, 
desenvolvimento, conclusão); clareza da escrita; diálogo teórico com autores que tiverem sido 
discutidos durante as aulas; ABNT; PONTUAÇÃO: de zero a vinte; o professor estará à 
disposição para orientar a elaboração do texto reflexivo, mediante agendamento prévio de dia e 
horário; 

 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho individual): autoavaliação com justificativa por 
escrito e respetiva nota, enviada para a respectiva pasta no Portal Didático da UFSJ até as 
23h59min do último dia do Semestre Letivo de 2019-1; CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: menção, 
no texto da justificativa, à participação nas atividades da disciplina, frequência, pontualidade e 
permanência em sala de aula durante as aulas; outros critérios a serem estabelecidos pelo aluno; 
PONTUAÇÃO: de zero a vinte pontos. 
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