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OBJETIVOS

Estudar e problematizar temáticas específicas do campo das Pedagogias do Teatro no que concerne ao
ensino de Teatro e à 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.
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/a professor/a supervisor/a.

EMENTA

Observação, ação e reflexão sobre as práticas artísticas em Teatro no contexto escolar. Noções de
processo criativo, processo pedagógico, conteúdos e procedimentos no ensino de 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.
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- Plano de aula, conteúdos, abordagens metodológicas no ensino do Teatro e seus procedimentos detrabalho nas diferentes faixas geracionais.
- Processos criativos, processos pedagógicos em Teatro no contexto escolar.
- Registro e avaliação em processos criativos teatrais no contexto escolar.
- Abordagens metodológicas no campo das pedagogias do teatro — estudos e relações com asabordagens 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.- As performances culturais realizadas pelos estudantes ou no entorno da escola.
- Tolerância, respeito e diversidades: 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 evivenciadas no contexto escolar.
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