
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE:    EDUCAÇÃO TEATRAL E AGENDA ECONÔMICA 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS:  André Magela 

 

PERÍODO 

De 25/01 a 17/04/2021 
 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72h/a – 66h 
 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

TPET, ESTÁGIO, GIPE: Políticas 
Educacionais  

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: 

Investigação reflexiva sobre tópicos selecionados sobre a docência de teatro, nos aspectos 

relativos ao mercado de trabalho e às influências da economia sobre a educação e sobre os modos 

de vida.  
 

OBJETIVOS: 

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

Políticas públicas de educação em sua relação com a educação teatral; Questões econômicas 

mundiais e sua influência na educação artística e teatral; Organismos internacionais e nacionais 

que abordam ou interferem nas políticas e movimentos educacionais; Mercado de trabalho e 

cultura empresarial contemporânea; O interesse e captura mercadológicos contemporâneos sobre 

supostos efeitos da educação artística; Pesquisas sobre efeitos da educação artística e teatral. 
 
 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas e discussões; 

Leitura de textos; 

Escolha de temas pelos alunos para desenvolvimento de pequeno trabalho escrito. 
 



 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

Plataformas de videoconferência; 

Sites de videos; 

Email; 

Whatsapp 

Portal didático 
 

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

Entrega de trabalhos escritos 

Realização das tarefas solicitadas 
 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

Entrega de trabalhos 

Realização das tarefas 
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Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em 27 / 10 / 2020. 
 
 

 
Profª Drª Claudia Braga  

Coordenadora do Curso 

 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101342019110
https://www.oecd.org/publications/primeira-classe-7475e4e1-pt.htm
https://www.oecd.org/publications/primeira-classe-7475e4e1-pt.htm
https://fundacaosantillana.org.br/2020/03/05/desenvolvimento-da-criatividade-e-do-pensamento-critico-dos-estudantes/
https://fundacaosantillana.org.br/2020/03/05/desenvolvimento-da-criatividade-e-do-pensamento-critico-dos-estudantes/

