
 

 

 

 

 
 

PLANO DE DISCIPLINA:   
PROCESSOS DE ENSINO EM TEATRO II 

CÓDIGO:  
DAA00298 

CURSO/DEPARTAMENTO: 
Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

CARGA-HORÁRIA: 
80h 

PRÉ-REQUISITOS: 
Não há. 

CRÉDITOS: 
4 

PROFESSORES: Alexandre Falcão de Araújo¹  VIGÊNCIA/PERÍODO:  
2022/2 

• ¹Doutor em Artes (Teatro) – UNESP/SP (2021) 
EMENTA 

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 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 
a) método: aulas teórico-expositivas, aulas práticas, leituras em classe, discussões em classe, pesquisas 

orientadas na internet; 

b) recursos: sala de aula, lousa, biblioteca, apresentações eletrônicas e acesso à internet. 



 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
a) Conjunto de trabalhos teóricos individuais (50 pontos); b) Trabalho final e autoavaliação (50 pontos). Nota final 
50+50 = 100.  
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