CURSO

MASTER
O JOGO TEATRAL NA
PRÁTICA DA SALA DE AULA
CORPO DOCENTE
Prof. Esp. Angélica Rosa Francisco

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Presencial: 20 horas/aula - 4 encontros às segundas-feiras - das 19:10 às 22:40.
Dias: 07, 14, 21 e 28 de outubro de 2019.

OBJETIVO DO CURSO
O curso vem para iniciar os professores de diversas áreas na compreensão do jogo
teatral e seus elementos cênicos no processo do ensino - aprendizagem. Através
dos jogos e das vivências cênicas o professor pode trabalhar os objetos de
conhecimentos e habilidades específicas de sua área na prática da sala de aula.
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TÓPICOS ABORDADOS
Módulo I – A história do Teatro, dos ditirambos ao teatro
contemporâneo, o corpo do ator, o cenário e o figurino no
teatro;
Módulo II – Teatro e educação, Ana Mae e o triangulo
transcende a Arte educação, os pilares da educação, o
teatro na sala de aula;
Módulo III – Viola Spolin e o jogo teatral na sala de aula,
Ricardo Japiassu e sua visão do teatro na sala de aula,
Betina Rguna e a interdisciplinaridade do teatro;
Módulo IV - O que são jogos teatrais, os jogos como
estratégia e ferramenta diferenciada em sala de aula;
Improvisação teatral, a esquete teatral como prática do
processo de aquisição das competências e habilidades
requeridas; Sequência didática a utilização dos jogos
teatrais na aula das diversas disciplinas da BNCC;
Módulo V – Apresentação da sequência didática / planos
de aula, apresentação dos esquetes.
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SOBRE A PROFESSORA

Angélica Rosa Francisco
Formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Ouro
Preto, pós-graduada em Arte e Educação pelo Instituto Brasileiro
de Formação de Educadores. Professora de rede pública estadual
da área de Arte desde o ano de 2004 onde trabalhou com a
formação de professores e a coordenação pedagógica na área de
Arte do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Campinas Leste
durante seis anos e atualmente em sala de aula em uma escola de
Programa de Ensino Integral da Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo.

