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PROJETO “TEATRO NA ESCOLA” PARA O ENSINO INTEGRAL

O  PROJETO ‘TEATRO  NA  ESCOLA” tem  uma  importância  fundamental  na

educação das pessoas, pois permite ao aluno uma enorme sucessão de ideias e de

aprendizados  onde  podemos  citar  a  socialização,  integração,  a  criatividade,  a

coordenação, a memorização, o vocabulário e muitos outros. Através do teatro, o

professor  pode  perceber  traços  de  personalidade  do  aluno,  seu  comportamento

individual  e em grupo, traços de seu desenvolvimento. Essa situação permite ao

educador um melhor direcionamento para a aplicação de seu trabalho pedagógico.

O teatro é um exercício de cidadania e um meio de ampliar o repertório cultural de

qualquer estudante. Pensar em teatro infantil, antes de tudo, é pensar em Arte e,

como tal, é ter claro que a formação do indivíduo é mediada pelas relações artístico-

culturais. O teatro na escola, de acordo com os PCNS de Arte (2001) tem o intuito de

que o aluno desenvolva  um maior  domínio do corpo,  tornando-o expressivo,  um

melhor desempenho na verbalização, uma melhor capacidade para responder às

situações  emergentes  e  uma  maior  capacidade  de  organização  de  domínio  de

tempo.

 OBJETIVO GERAL

Promover  a  conscientização  e  a  valorização  do  indivíduo  por  meio  da  arte,

potencializando a presença do aluno em cena, fortalecendo o comprometimento e a

qualidade artística, possibilitando a ampliação e aplicabilidade de suas dimensões

profissionais, cognitivas, artísticas e poéticas por meio de atividades com dinâmicas

multissensoriais,  com o auxílio  das técnicas teatrais,  provocando a expansão da

consciência, o refinamento da expressividade e movimentos e a consolidação do

amadurecimento e do autodescobrimento do ser humano.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a-)  Interagir  com as comunidades escolares diversas,  quanto à apresentação de

teatro,   músicas,   danças.   Fazer   com    que   as   crianças   dominem os
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conhecimentos de que tanto necessitam para crescerem como cidadãos plenamente

reconhecidos e conscientes de seu papel na sociedade;                    
b-) Propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracteriza um modo

particular de dar sentido às experiências das pessoas, por meio dele, o aluno evoluir

em sua sensibilidade, percepção, reflexão e imaginação;

c-) Integrar com os colegas na elaboração de cenas e na improvisação teatral;

d-) Levar o aluno a trabalhar com diferentes linguagens teatrais com a criação ou

adaptação  de  uma  história;  artes  plásticas,  para  construir  os  personagens  e  o

cenário, música, coreografias;

e-) Reconhecer a utilização dos elementos da linguagem dramática: espaço cênico,

personagem e ação dramática e

f-)  Desenvolver  um  maior  domínio  do  corpo,  tornando-o  expressivo,  um  melhor

desempenho na verbalização.

METAS 

Implementação  do  Ensino  Integral  no  Ensino  Fundamental  Municipal

a-) Acesso e permanência do aluno na escola, buscando gradativamente a melhoria

da qualidade de ensino;

b-)  Maior  participação  dos  alunos  com  dificuldades  de  aprendizagem  e  seus

responsáveis  nos  Conselhos  Participativos  e  nos  Projetos  de  Reforço  e

Recuperação; 

c-)  Maior  envolvimento da família  no acompanhamento das atividades escolares,

mediante utilização de técnicas e metodologias diferenciadas;

d-) Ampliar o horizonte na utilização de recursos audiovisuais e tecnológicos que

possam vir a tornar as atividades escolares mais interessantes e estimulantes para a

aprendizagem. A importância da escola, frente ao aluno bem como seu familiar é

cada vez mais realçado pela necessidade de ampliar a visão de mundo alargando

seus horizontes pessoais;

e-) Ampliar e garantir atitudes e valores norteadores do convívio em sociedade cada

vez mais igualitária e 
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f-) Desenvolver e solidificar hábitos de estudo.

CONCLUSÃO: (Montagem/Produção)  

Portanto,  através  dos  espetáculos,  fazer  com  que  os  espectadores  vivenciem

situações e fatos,  em clima agradável,  o  que obviamente  contribuirá  para maior

interesse e entendimento dos mesmos. Pode-se destacar que a educação e o teatro

em todas as suas formas, são instrumentos primordiais á transmissão de cultura, e

ampliação de ideias para tornar o jovem um agente de suas próprias mudanças.

Com isto, esta arte contempla vários aspectos que possibilitarão o desenvolvimento

do ensino integral em nossa rede de ensino. 

DA DURAÇÃO DO PROJETO

O projeto deverá ser executado por um período de 10 (dez) meses, entre 27 de

Fevereiro de 2.023 até 23 de Dezembro de 2.023, de acordo com a programação

contida nos itens acima, os quais já contemplam a sequência em que as atividades

deverão acontecer.

Em razão da duração do projeto ser de 10 (dez) meses, os pagamentos a serem

realizados pela Prefeitura Municipal de Cândido Rodrigues acontecerão em 10 (dez)

parcelas  iguais  e  consecutivas,  com pagamento  em até  30  (trinta)  dias  após  a

apresentação  da  respectiva  nota  fiscal,  respeitando-se  em  todo  caso  a  ordem

cronológica de pagamentos.

Demais  condições  de  pagamento  e  previsões  gerais  a  serem obedecidas  pelas

partes constarão do contrato administrativo a ser pactuado.

Cândido Rodrigues/SP, aos 17 de Fevereiro de 2.023

___________________________________________
Wagner Vergilio Pinto de Camargo Junior

Secretário Municipal de Educação
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