
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE: ELEMENTOS BÁSICOS DE ATUAÇÃO 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS:  André Magela 

 

PERÍODO 

De  15/09  a  01/12     de 2020 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72h 

 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

IPA, PA e PCC 

 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(  ) Sincrônica 

(  ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

( X  ) Mista (especificar): síncrona + videoaulas + trabalhos dirigidos práticos e escritos  

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 
* Estudos e discussões sobre textos, a serem desenvolvidos via, e-mail, whatsapp etc,  
 

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

1h30 de encontros síncronos por semana 

1h30 de atividades dirigidas por semana (videoaulas e tarefas práticas monitoradas) 
 

EMENTA: 

Contato com situações de atuação realizadas por atores consagrados, analisando as estratégias e 
elementos presentes no resultado cênico. 

 
 

OBJETIVOS: 
Informar o aluno sobre questões importantes sobre atuação cênica; 
Propor o aprimoramento do olhar do aluno, percebendo questões técnicas utilizadas pelos atores; 
Ampliar o leque de referências cênicas do aluno; 
Propor uma iniciação ou aprimoramento da percepção corporal do aluno; 
Propor a valorização estética do cotidiano do aluno. 
 

CONTEÚDO(s)  
Modos de atuação e de produção cênica; 
O engajamento em contato com um parceiro cênico (memórias, objetos, pessoas, etc); 
Jogos e atividades de atuação e seu trabalho com a atenção; 
A complexificação da atenção e suas implicações dramatúrgicas; 
A recepção das ações do atuante por parte da plateia; 
Implicações éticas e políticas das atividades corporais cênicas; 
Os elementos que compõem as atividades cênicas instituídas (apresentações teatrais); 
Atuação e sociedade; 
O ofício do atuante e de seu ensino. 

 



 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas e discussões; 
Exibição de trechos de atuação de atores em peças de teatro e cinema; 
Leitura de cenas; 
Leitura de textos sobre teatro e atuação em geral; 
Compartilhamento de resultados (as tarefas práticas realizadas por cada aluno) com discussão reflexiva; 
Tarefas práticas de complexidade gradativa, levando os alunos a comporem uma cena. 
 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 
Plataformas de videoconferência; 
Sites de videos; 
Email; 
whatsapp 

 
 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 
 
Participação em aulas síncronas ou Entrega de trabalhos escritos e Realização das tarefas práticas 
 
 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
 
Entrega de trabalhos 
Realização das tarefas 
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