
 

 

 

 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE - 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE: ESTÁGIO DE LICENCIATURA: Planejando, executando e avaliando o 

ensino de teatro durante a pandemia 

RESPONSÁVEL: PROF. DR. DAVI DE OLIVEIRA PINTO 

 

PERÍODO 

De 25/01 a 17/04 de 2020 

 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

100 horas 

 

SIGLA(S) 

CORRRESPONDENTE(S) 
 

Estágio I, II, III ou IV 

(um dos quatro) 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 

 

                                                             ( X ) Sincrônica 

                                                             ( X ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

                                                             (   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

                                                             (   ) Mista (especificar) ___________________________________ 

                                                             ( X ) Outra (especificar): Envio de fotos, áudios e vídeos 

 

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

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS) 

Terças-feiras, das 19h às 21h 

EMENTA 

O estágio enquanto momento fundamental da formação do professor de teatro. O planejamento enquanto saber 

importante para a organização do processo ensino-aprendizagem. O período da pandemia do novo coronavirus 

enquanto desafio para a formação do professor de teatro. 

OBJETIVOS 

 Refletir sobre o ensino de teatro no contexto da pandemia do novo coronavírus; 

 Exercitar a função de professor de teatro no contexto da pandemia do novo coronavírus; 

 Discutir a formação do professor de teatro no contexto da pandemia do novo coronavírus. 

CONTEÚDO(s) 

 Teatro no contexto da pandemia do novo coronavírus; 

 Ensino de teatro no contexto da pandemia do novo coronavírus; 

 Tendências pedagógicas; 

 Planejamento, execução e avaliação de processos de ensino de teatro no contexto da pandemia do novo 

coronavírus; 

 Questões ligadas à formação do professor de teatro no contexto da pandemia do novo coronavírus. 

METODOLOGIA 

 Encontro semanal para reflexão a partir dos conteúdos desta Atividade Remota Emergencial; 

 Leitura de textos e outros subsídios para fundamentar as discussões feitas em círculo; 

 Apresentação e discussão de um Plano de Ensino elaborado pelo professor; 

 Execução do ensino planejado, na forma de uma aula de 50 minutos, no dia e horário do encontro semanal, 

tendo os colegas de turma enquanto alunos; 

 Execução do ensino planejado, na forma de uma aula de 50 minutos, fora do dia e horário do encontro 

semanal, tendo pessoas externas à universidade enquanto alunos; 

 Compartilhamento oral de aspectos do estágio feito fora do dia e horário do encontro semanal, podendo 

contar com apoio de fotos, áudios, vídeos e outros materiais pertinentes. 

Obs.: este plano foi elaborado para o máximo de 25 alunos, sugerindo dar preferência aos alunos que estiverem 

precisando apenas de um estágio para se formar. 

 



 

 

 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS 

 E-mail; 

 Portal Didático; 

 Google Meet; 

 Grupo de WhatsApp; 

 YouTube. 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 Protocolo verbo-imagético sobre cada encontro semanal, enviado pelo Portal Didático até a véspera do 

próximo encontro semanal; PONTUAÇÃO: até 10 pontos; 

 Citação direta e respectivo comentário sobre cada texto ou material discutido em cada encontro semanal, 

enviado pelo Portal Didático até a véspera do próximo encontro semanal; PONTUAÇÃO: até 10 pontos; 

 Plano de Ensino (Folha de Rosto, Sumário, Apresentação, justificativa, objetivos, conteúdos, 

metodologia, avaliação, cronograma, material necessário, refereências) enviado pontualmente pelo Portal 

Didático (data limite a ser definida em sala de aula pelo professor); PONTUAÇÃO: até 20 pontos; 

 Observação da execução de uma aula de 50 minutos, fundamentada no ensino planejado, no dia e horário 

do encontro semanal, tendo os colegas de turma enquanto alunos; PONTUAÇÃO: até 10 pontos; 

 Relato oral (podendo ser complementado por fotos, vídeos e outros materiais pertinentes) da execução de 

uma aula de 50 minutos, fundamentada no ensino planejado, fora do dia e horário do encontro semanal, 

tendo outro público enquanto alunos; PONTUAÇÃO: até 10 pontos; 

 Envio de relato reflexivo (Título, Autor, Resumo, Introdução, Desenvolvimento, Considerações Finais, 

Referências) sobre o estágio feito (incluindo, enquanto ponto de partida para relatar e refletir, os encontros 

semanais, as aulas dadas e feitas), até o dia 17/04/2021; PONTUAÇÃO: até 20 pontos; 

 Autoavaliação enviada até o dia 17/04/2021; PONTUAÇÃO: até 20 pontos. 

 

FORMAS DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

 

 Envio dos materiais a serem avaliados. 
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____________________________ 

Prof. Dr. Davi de Oliveira Pinto 

Docente Responsável 

 

Aprovado pelo Colegiado em 27 / 10 / 2020. 

 

 
Profª Drª Claudia Braga 

Coordenadora do Curso 

 


