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Preparação do ator/professor nas diversas etapas da montagem teatral em realização no Estágio 

Supervisionado de Atuação/ Interpretação I ou Estágio Supervisionado de Atuação/Interpretação 

em Espaços Escolares. 

 

 

 
 

No componente curricular Estágio Supervisionado de Atuação em Espaços Escolares 

estaremos criando cenas audiovisuais para disponibilizar na rede acerca de temas estudados e 

observados nos espaços escolares. 

Neste sentido, em Práticas Teatrais, estaremos aprendendo, investigando, exercitando e 

criando técnicas necessárias para a execução do projeto de criação. Os estudos de campo realizados 

no Estágio servirão de estímulo para levantamento de cenas a serem improvisadas e posteriormente 

reconfiguradas para a linguagem audiovisual. 

Para isso, contaremos com a estrutura de técnicos do curso como suporte em todo o 

processo de criação. Técnicos e bolsistas do LAACENICAS, LICA, LIE e LAC serão chamados a 

participarem de acordo com o cronograma elaborado pela professora e grupo de estudantes. 

Contamos também com a possibilidade de convites pontuais de professores colaboradores 

no processo, de acordo com as demandas que poderão surgir durante a criação. Prevemos também a 

possibilidade de convidar especialistas para nos auxiliar refletir sobre temas específicos que 

possam emergir das observações e cenas. Estes especialistas podem ser covidados a participarem 

também da websérie. 

A temática de criação gira em torno das questões vividas pelos jovens na escola, com foco 

no Ensino Médio. As escolhas de temas específicos ficarão a cargo do coletivo (professora e 

estudantes).  

É interesse desta proposta, que possa, além de ficar disponibilizada na web, regressar às 

escolas para vivências, intervenções artísticas e rodas de conversas com os estudantes, professores 

e famílias. Ao final do semestre os conteúdos permanecerão disponíveis na rede. 

 

PLANO DE ENSINO  

 

 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

JUSTIFICATIVA 



Como suporte no meio digital, a professora disponibilizará o website e canal do projeto de 

extensão registrado no SIEX: Conexão Erê. 

Observação: referenciais bibliográficos e audiovisuais serão acionados ao longo do percurso 

de acordo às escolhas temáticas levantadas pelo grupo. 

 

 

 

- Subsidiar tecnicamente o ator/professor para a montagem teatral em realização no Estágio 

Supervisionado de Atuação/Interpretação em Espaços Escolares 

- Perceber a potência do espaço escolar como provocador de processos criativos 

- Exercitar a atuação para linguagem audiovisual 

- investigar e criar uma linguagem compatível com o meio de difusão e o público-alvo 

- elaborar estratégias de difusão da websérie 

- contribuir com a comunidade escolar (jovens, professores e familiares), levantando questões, 

ampliando ideias, concepções e possibilidades de ser e estar na escola 

- compreender o valor educativo e transformador inerente ao fazer artístico 

 
 

 

 

 

- Estudo de campo (escola) 

- Estudo, improvisação e criação de roteiros e cenas 

- Estudos acerca dos temas levantados para as cenas (textos, filmes, documentários...) 

- Atuação na cena audiovisual 

- Técnica e produção audiovisual 

- Estratégias de circulação do material audiovisual 

- Relações com o público audiovisual 

- Material audiovisual como recurso disparador de encontros, reflexões e diálogos no 

ambiente escolar 

 
 

 

 

 
Descrever as aulas 
 
 Primeira fase: 
Observação do espaço escolar;  
Estudos sobre o desenvolvimento humano, a educação e as artes;  
Levantamento e escolha de temas a serem abordados; 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 

PROGRAMA 

 

METODOLOGIA 



Estudos sobre os temas observados na escola; 
 
Segunda fase: 
Observação do espaço escolar; 
Estudo sobre os temas observados na escola; 
Improvisações à partir das observações; 
Criação de roteiros cênicos; 
Solicitação de apoio técnico dos laboratórios; 
Contato com especialistas sobre os temas escolhidos 
 
Terceira fase: 
Produção das cenas; 
Gravação das cenas; 
Gravação com especialistas sobre o tema 
 
Quarta fase: 
Edição das cenas; 
Regressar às escolas levando as cenas audiovisuais e propondo vivências e conversas à partir delas 
 
Quinta fase: 
Edição final; 
Disponibilização na rede 
 

 
 

 

 

 
Meio: Participação em cada fase do processo 
Critério: Pontualidade, presença, leituras e participação. 
Valor: (50%) 
 
Meio: Reflexões e registros pessoais - escrita, desenho, pintura, colagem, etc...  
Critério: relação da experiência vivida com o conteúdo estudado, criatividade, autenticidade 
Valor: (25%) 
 
Meio: Exercício de escrita final sobre o processo 
Critério: Pontualidade na entrega; clareza e coerência; articulação entre a escrita e os conteúdos estudados e 

vividos  
Valor: (25%) 
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