
 

 
 

Plano Completo da Eletiva 
 

Título 

 
Teatro  

 Camêra foco e ação 
 

Professor                                                                         turmas: 6A e 7A 

Ementa 

 

      Esta eletiva através dos jogos dramáticos, improvisação, encenação e criação de 
personagens, possibilitará aos alunos a vivência do fazer teatral explorando a 
criatividade, a voz, o corpo tanto como atores como também expectadores. Na oficina de 
teatro abordaremos os princípios básicos da linguagem teatral como tragédia, comédia, 
situações do cotidiano, mistério, história do teatro, sonoplástia e outros conceitos 
ampliando o conhecimento do aluno nesta linguagem.  
 

Justificativa 

 

      A Eletiva teatro tem o propósito de imprimir dramaticamente à realidade das próprias 
palavras e/ou atitudes, suscitando comoção ou interesse do público, e levando o aluno a 
desenvolver a sua capacidade de se expressar. visa despertar a criatividade e capacitar os 
educandos a desenvolverem o estudo de textos, a prática e análise de jogos teatrais. 

Objetivos 

✓ Desenvolver os potenciais de sensibilidade e expressividade artísticas, bem 
como os conceitos da linguagem cênica, por meio de ação teórico prática.  

✓ Expandir a vivência teatral e dinamizar as atividades artísticas e a produção 
cênica, interação e socialização no grupo;  

✓  Assimilar as técnicas e conteúdos associados à arte cênica, como jogos, 
brincadeiras, encenações, mímicas e improvisações a serem utilizadas dentro da 
encenação. 

Habilidades desenvolvidas 

✓ Realizar o protagonismo, trabalho em equipe, autonomia e gestão do tempo; 

✓ Praticar escuta atenta e atitudes de cooperação no trabalho em equipe; 

✓ Disceminar a arte e cultura; 

Eixos temáticos – Indicar quais dos seguintes eixos serão trabalhados na Eletiva 
 

 
 

Investigação científica 
 

X  Processos criativos  

 

 

 

x 
Mediação e intervenção sociocultural 

 

 

Empreendedorismo  

Conteúdo programático 

Temas a ser abordados ao longo do semestre. 
 

✓ Dramaturgia. 

✓ Arranjos vocais.  

✓ Apresentações musicais públicas.  

✓ Teatro brasileiro moderno.  

✓ Movimento e percepção. 

✓ Estudo da cena teatral.  

✓ História do teatro.  



 

✓ Gêneros teatrais.  

✓ Técnicas e textos relacionados às artes cênicas.  

✓ Aula de relaxamento e respiração e teatro de animação; 

✓ Jogos de entrosamento, interiorização, sensibilidade, ritmo e criação. 

✓  Musicalização e sonoridade para o teatro.  

✓ Estudo de texto e criação de personagens.  

✓ Sonoplastia 

Metodologia 

 
✓ Aulas expositivas  
✓ Exibição de vídeos 
✓ Pesquisas 
✓ Oficinas práticas 
✓ Será implantado o conceito das  metodologias ativas  ( o aluno como protagosnista) 

✓ Proporcionar ao aluno um fazer teatral mediado pelo desafio de experiências 
lúdicas, cognitivas e sensíveis, tendo como foco na multidisciplinaridade entre as 
disciplinas da BNCC aqui citadas. 

Recursos didáticos 

 

✓ Computador tecidos, papéis em geral, maquiagem em geral, roupas, 
pinceis, lanterna material para iluminação, espelho, violão, celular para 
registros e iluminação 
✓ Cola, tesoura , régua, papéis , tintas e outros  
✓ Recicláveis 

 

Culminância 

  Exposição dos trabalhos por meio de vídeos de apresentação online por meio de aplicativos. 

  

Avaliação 

 
Participação e interação dos alunos durante o processo de criação dos trabalhos; autoavaliação, 
análise do plano de trabalho, execução e culminância . 

Cronograma semestral 

✓ 1ª semana -  Apresentação da proporsta das eletiva 
✓ 2ª semana -  Apresentação da proposta da eletiva e opinião dos alunos 
✓ 3ª semana- Teatro brasileiro moderno 
✓ 4ª semana – Aula de relaxamento e respiração e a História do teatro 
✓ 5ª semana – Estudo da cena teatral  
✓ 6ª semana -  Sonoplastia 
✓ 7ª semana– Dramaturgia 
✓ 8ª semana – Genêros teatrais e vídeos 
✓ 9ª semana - Técnica  e textos das artes cênicas 
✓ 10ª semana– Jogos de entrosamento, interiorização, sensibilidade, ritmo e criação. 
✓ 11ª semana –  Musicalização e sonoridade para o teatro 
✓ 12ª semana – Estudo de texto e criação de personagem 
✓ 13ª semana – Estudo de texto e criação de personagem 
✓ 14ª aula - Avaliação de desempenho eletiva 
✓ 15ª - Reunião para preparação da culminância 



 

✓ 16ª  - Culminância eletivas 
✓ 17ª - Culminância 
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Site para pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=vSWMryuKu-0 
             https://www.youtube.com/watch?v=vQYhr4ak6Ps  
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http://giramundo.org/museu/ 
https://grupogirino.com/oficinas/teatro-de-bonecos-e-formas-animadas-para-
criancas/ 

 
 

 


