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EMENTA PARA O PERÍODO DE PANDEMIA  

Ensino de Teatro voltado para o Ensino Fundamental e Médio por meio do estudo de metodologias 
específicas. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 
Estudar os fundamentos teóricos das propostas de ensino de Teatro para as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, associando teoria e prática. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Estimular a autonomia dos discentes na busca de estratégias pessoais para o estudo de metodologias de 
ensino do Teatro; 
- Experimentar e criar estratégias de ensino do Teatro por meio de ferramentas digitais; 
- Compartilhar os estudos com os colegas através de áudios e vídeos, possibilitando reflexões coletivas sobre 
o desenvolvimento pessoal e grupal;  
- Refletir sobre os aspectos positivos e limitações do trabalho com jogos teatrais por meio remoto. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.O jogo dramático de Jean-Pierre Ryngaert   

- O jogo, o teatro e a escola. 

- A evolução do jogo na criança (jogo sensório-motor, jogo simbólico e jogo de regras). 

2. O sistema de jogos teatrais de Viola Spolin aplicado ao contexto educacional. 

- Aquisição de conceitos, convenções e regras da linguagem teatral. 

- Práticas com jogos teatrais e improvisações. 

- Interações com práticas de teatro na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. 

 



 

 

 
 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NO PERÍODO DE PANDEMIA 

 
Atividades síncronas: 
- Encontro inicial e final por meio do Google Meeting para a apresentação da proposta pedagógica, trocas 
de ideias e reflexões sobre as atividades remotas; 
 
Atividades assíncronas: 
- Serão dadas orientações semanais sobre as atividades a serem desenvolvidas pelos discentes, por meio de 
mensagens escritas, áudios ou vídeos compartilhados em grupo de Watsapp; 
 
Procedimentos metodológicos:  
- Exposição das atividades (leitura, análise e elaboração de textos, pesquisas na Internet); 
- Orientação individual online durante todo o processo por meio de e-mail ou chamada em Whatsapp; 
 
Recursos tecnológicos: smartphone com acesso à Internet; grupo de Whatsapp; Google Meeting. 

 

 

AVALIAÇÃO 
  
 - Realização das atividades propostas e compartilhamento das mesmas no grupo de Whatsapp. 
- Participação nas aulas síncronas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

I – BÁSICA 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
RYNGAERT, Jean-Pierre. O jogo dramático no meio escolar. Coimbra, Centelha, 1981. 
SPOLIN, Viola. Jogos teatrais na sala de aula. São Paulo: Perspectiva, 2012. 
 
II – COMPLEMENTAR 
 
BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão; SALES, Heloisa Margarido. Artes visuais: da exposição à sala 
de aula. SP: Edusp, 2005. 
MARTINS, Mirian Celeste (org). Mediação: provocações estéticas. SÃO Paulo: UNESP, 2005. 
SLADE, Peter. O jogo dramático infantil. São Paulo: Summus, 1978. 
 
 
 


