
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE:  QUESTÕES TRANSVERSAIS SOBRE A DOCÊNCIA DE TEATRO 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS:  André Magela 
 

PERÍODO 

De 16/09 a 02/12  de 2020 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72h 

 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

TPET ou 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 
 

EMENTA: 

Discussão sobre tópicos selecionados relativos à docência de teatro; 

Problemas presentes no Brasil e em outros países que afetam a educação estética; 

Políticas públicas de educação em sua relação com a educação teatral. 

 

 

OBJETIVOS: 

Refletir sobre a prática docente a partir da análise de práticas teatrais pedagógica; 

Problematizar as relações entre teoria e prática no campo artístico-educacional; 

Debater o papel do teatro na escola enfatizando a importância do “processo” em relação ao 
“produto”, mas sem menosprezar o “produto final”; 

Compreender as diferentes proposições e/ou procedimentos para a abordagem pedagógica teatral  
em escolas e na comunidade. 

CONTEÚDO(s)  

Os conteúdos visam dar condições aos licenciandos de construir reflexões de maneira investigativa, 

em diálogo com um campo teórico-prático anterior, sobre possibilidades de construção de aulas, 

exercícios e cenas a partir de elementos culturais apresentados, oferecidos ou demandados pelos 

grupos atendidos por suas aulas. 

Esta questão será a principal do curso, em confronto e complementação com questões mais gerais 
relativas ao ensino de teatro em ambientes não-profissionalizantes. 
Explorações sobre aspectos observados nas atividades anteriores de jogos serão imbricados com 
questões da encenação, sempre tendo como norte os benefícios pedagógicos deste encontro. 
Considerações sobre o momento político atual, principalmente em seus componentes de constituição 
da subjetividade, estarão imbricados aos pressupostos utilizados e às propostas de decisões 
pedagógicas a ser adotadas. 

 



 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas e discussões; 
Leitura de textos; 
Criação de exercícios e jogos teatrais de autoria dos alunos; 
 

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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____________________________ 

Prof. Dr. André Luiz Lopes Magela  
Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em /     / . 

 

 
Profª Drª Claudia Braga  

Coordenadora do Curso 
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