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ANEXO DA RESOLUÇÃO No 30/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO 
 

INSTITUTO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO 

 
PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado II 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE 

CÓDIGO: IARTE 33601 PERÍODO/SÉRIE: 6º período  TURMA:  N 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

15 

PRÁTICA: 

75 

TOTAL: 

90 
OBRIGATÓRIA: ( x ) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A): 

Maria De  Maria e Vilma Campos 

ANO/SEMESTRE: 

2019.1 

OBSERVAÇÕES: 

 

2. EMENTA 

Observação, ação e reflexão sobre as práticas artísticas em Teatro no contexto escolar. Noções de 
processo criativo, processo pedagógico e procedimentos no ensino do teatro. Registro e avaliação 
em Teatro na escola. As práticas do artista docente como investigação. Possibilidades de trabalho 
teatral nas diferentes faixas geracionais e níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Médio, Educação de Jovens e Adultos. Os estágios Supervisionados I e II propõem constante 
exercício de observação participante do trabalho do professor da escola, bem como o exercício de 
planejamento de ações sob supervisão do professor orientador (da universidade) e professor 
supervisor (da escola básica). Componente em que se abordam conteúdos da educação para as 
Relações Étnico-raciais e para os Direitos Humanos. 

3. JUSTIFICATIVA 

Pautados na proposta do Curso de Teatro de buscar a formação do artista docente é que o 
componente curricular propõe práticas, escritas, leituras e reflexões sistemáticas sobre o campo 
do estágio buscando não dicotomias entre procedimentos pedagógicos, processos criativos e 
investigativos. Além disso, a possibilidade de rodas de conversa em sala de aula permite que 
estagiários que estão em diferentes campos e níveis na Escola Básica (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, EJA e Ensino Médio) possam compartilhar descobertas e desafios presentes em 
diferenciadas redes de Ensino (como município, estado e federal) enriquecendo e multiplicando a 
experiência do grupo.  
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4. OBJETIVO 

Objetivo Geral:  
- Estudar e problematizar temáticas específicas do campo das Pedagogias no que concerne ao 
ensino de teatro e a aprendizagem de diferentes faixas geracionais (crianças, adolescentes, jovens 
e adultos) nesse processo. 
- Realizar observação participante em aulas de Arte e ou Teatro curriculares em qualquer nível de 
ensino, preferencialmente na rede escolar pública.  
 
Objetivos Específicos:  

- Conhecer e refletir sobre a prática docente em observação na escola em que se realiza o estágio. 

- Reconhecer, refletir e atuar em atividades escolares que abordem as Relações étnico-raciais e os 
Direitos Humanos. 

- Planejar, realizar e avaliar a coordenação de uma ou mais aulas no contexto escolar, com a 
orientação do professor responsável pelo componente, sob.a supervisão ou em parceria com o 
professor(a)  supervisor(a).  

5. PROGRAMA 

- Plano de aula, conteúdos, abordagens metodológicas no ensino do Teatro e seus procedimentos 
de trabalhos nas diferentes faixas geracionais. 
- Processos criativos, processos pedagógicos em Teatro no contexto escolar. 
- Abordagens metodológicas no campo das pedagogias do teatro – estudos e relações com as 
abordagens vivenciadas em campo; 
- As Artes e o Teatro como área de conhecimento, sua inserção política e pedagógica no currículo 
escolar, seja nas legislações, seja na cultura escolar, em diálogo com a observação em campo. 
- Tolerância, respeito e diversidade étnica, cultural, de gênero e religiosa. 
- As Artes e o Teatro como campo privilegiado para abordagem dos conteúdos da educação das 
Relações Étnico-raciais e dos Direitos Humanos, a partir das situações concretas observadas e 
vivenciadas no contexto escolar.  
 

6. METODOLOGIA 

Os encontros terão duas dinâmicas principais:  

1. Rodas de conversa compartilhando o processo de realização do estágio (tensões e 
potências, temas que surgem, etc). Comentários de escrita reflexiva, o feed back de textos 
escritos, questões e entendimento de textos lidos.  
 

2. Compartilhamento de leituras na forma de seminários e experimentos de forma prática. 
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CRONOGRAMA 
 
MARÇO – Distribuição de estágio e discussões iniciais 
 
14 – Apresentação de proposta de plano de curso 
21 – Discussão da p. 19 a 51 capítulo “ Um pouco de História” e “ Mulher negra:o outro do outro 
do livro “ O que é lugar de fala” 
- Atribuição de estágios, organização do cronograma de horas. Divisão de grupos e temas 
(Seminários e Experimentos práticos). 
28 –Discussão (p. 55 a 79) capítulo “ O que é lugar de fala texto” e Ip. 83 a 90) capítulo “Todo 
mundo tem lugar de fala” . 
 
Sugestão complementar – Assistir ao vídeo Palestra O que é lugar de fala  
https://www.youtube.com/watch?v=IcyFgc_DmxY 
 

ABRIL - Seminários temáticos 

- Elencar 4 temas com grupos de aproximadamente de 3 pessoas 

- Elencar três textos sobre a temática escolhida para se basearem para o seminário e que eles 
escolham um para a turma ler. 

Sugestão de temas 

1) Metodologias e práticas de ensino em Artes. Fazer recorte de uma metodologia com 
fundamentos e em diálogo com legislação. Ex- BNCC, PCNs, Diretriz do Ensino de Arte (Teatro) no 
Município ou Estado.  

2) Educação em Direitos Humanos. Fazer um recorte em diálogo com algum aspecto legal (Ex. ECA, 
LDB, Constituição.) 

3) Educação para as relações étnico-raciais (incluindo a religiosidade) 

4) A diversidade de gênero. Fazer um recorte de experiências ou estudos que se relacionem com a 
Escola Básica.  

04 – Seminário teóricos 1 (1ª parte) 
11 – Seminário 1 (2ª parte) Seminário 2 (1ª parte) 
18 – Seminário 2 (2ª parte) Seminário 3 (1ª parte) 
25 – Seminário 3 (2ª parte) Seminário 4 (1ª parte)  
 
MAIO - Partilhas práticas e diálogos com a escrita 
 
2 - Seminário 4 (2ª parte)  
9 – Partilha Prática 
16 – Partilha Prática  
23 – Partilha Prática  
30 – Partilha Prática 

https://www.youtube.com/watch?v=IcyFgc_DmxY
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JUNHO - Acompanhamento das aulas ministradas por eles em sala de aula 

06 (reserva de calendário) 
13 – Discussões ou dinâmicas a partir do trabalho de campo – Relatos de experiência 
27 – Discussões ou dinâmicas a partir do trabalho de campo – Relatos de experiência 
 
JULHO – Encerramento das atividades  
04 – Semana de encerramento 
11 -  Avaliação 
 
7. AVALIAÇÃO 

Critérios 
 
- Escrita de estágio: 40 pontos no total (25 de abril – 15 pontos e 06 de junho – 25 pontos),  
1) Capacidade de refletir, problematizar, analisar as situações de campo e de relacionar com 
aspectos que estão sendo discutidos nos encontros em sala; 
2) A reflexão deverá ser contínua, sistemática e processual. 
   
- Condução de aula. 30 pontos 
1) Coerência entre os procedimentos de condução e o processo da turma em estágio.  
2) O estagiário deverá escrever o plano de aula e entregar à professora que acompanha o estágio 
com uma semana de antecedência da data marcada para a condução.  
3) Capacidade de refletir sobre os elementos inerentes à condução de uma aula: instruções dadas, 
encadeamento, utilização do tempo, entre outros elementos.    
 
- Apresentações (Seminário = 15 –pontos, Partilha pratica -15 pontos. 
1) Capacidade de sintetizar o tema e aprofundar o debate (seminário) 
2) Adequação da metodologia, tempo e espaço (Partilha prática)  
 
Instrumentos 
 
- Duas escritas enviadas às docentes da disciplina, aos docentes que acompanham a turma.   
- Condução de uma aula em diálogo com o professor em Estágio.  
- Apresentação de dois trabalhos – um seminário e uma Partilha prática.   
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9. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______ 

Coordenação do Curso de Graduação em: _____________________________________________. 


