
 

 

 

 

 
PLANO DE DISCIPLINA: 
TÓPICOS ESPECIAIS EM TEATRO B: ARTE E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 
 

CÓDIGO:  
DAA00323 

CURSO/DEPARTAMENTO: 
Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

CARGA-HORÁRIA: 
80h 

PRÉ-REQUISITOS: 
Não há 

CRÉDITOS: 
4 

PROFESSORES: Alexandre Falcão de Araújo¹  VIGÊNCIA/PERÍODO:  
2020-2 

• ¹ Doutor em Artes (Teatro) – Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
EMENTA 

Estudos e práticas que buscam dar condições para que o educando amadureça em sua capacidade de análise 

crítica sobre problemas ambientais e sobre os caminhos arte-educativos que possam contribuir na sua 

superação. 

OBJETIVOS  
- Propiciar a tomada de consciência generalizada a respeito das causas e consequências que têm para o homem, 
para a sociedade e para a comunidade internacional, os problemas do meio ambiente e estimular na vida diária 
profissional, uma ética, atitudes e conceitos individuais e coletivos que contribuam para a proteção e melhoria 
do meio ambiente e da qualidade de vida (adaptado do Programa Internacional de Educação Ambiental, 
estabelecido pela 22ª Conferência Geral da UNESCO); 
- propiciar aos estudantes oportunidades de relacionamento crítico com textos, pessoas e situações no campo da 
arte-educação que possam ser úteis na construção de seus conhecimentos sobre como superar os problemas 
ambientais. 
- Analisar alternativas de metodologias e conteúdos de educação ambiental que possam ser desenvolvidos no 
contexto da arte-educação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Questão socioambiental: contextos regional e global 

2. Educação Ambiental: conceitos e correntes metodológicas 

3. Vivências com a Natureza e a interface com o campo da arte-educação 

4. Metodologias de trabalho em arte e educação ambiental  

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Método: aulas teórico-práticas; leituras de textos teóricos; exercícios práticos realizados virtualmente; debates 
em aula; pesquisas na Internet; orientação individual online durante todo o processo por meio de e-mail ou 
chamada em WhatsApp; 
 
Atividades síncronas: 
- Encontros por meio do Google Meeting para a apresentação da proposta pedagógica, das leituras e 
atividades propostas, bem como para reflexões acerca das atividades já realizadas; 



 

 

 

 
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 WhatsApp; 
 
Recursos tecnológicos: smartphone ou notebook com acesso à Internet; grupo de Whatsapp; Google Meeting; 

 

AVALIAÇÃO 
Avaliação: Trabalhos teóricos e teórico-práticos propostos ao longo da disciplina, totalizando 70 pontos; 
pontualidade, assiduidade e participação, com valor de 30 pontos. 
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