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1. OBJETIVOS 

 
 - Dominar as linguagens corporais, vocais e interpretativas inerentes à 

performance teatral; 

  

- Adequar as possibilidades de práticas de animação teatral à diversidade de 

contextos socio- culturais;  

 

- Implementar projetos de animação teatral que mobilizem pessoas e facilitem a 

compreensão e consciencialização de realidades socioculturais;  
 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Animação Teatral: Fontes de Animação Teatral;Tipologias de Animação Teatral; 

Paradigmas de Animação Teatral; Finalidades da Animação Teatral;Obletivos da 

Animação Teatral;Metodologias e práticas da Animação Teatral. 

Drama, intervenção teatral e Animação Sociocultural: Drama, dramatização e rituais 

dramáticos; Parateatralidade, jogos teatrais; O teatro como meio de Animação cultural 

e Animação Sociocultural; Teatro e intervenção socioeducativa, técnicas e recursos de 

Animação 

Técnicas e recursos de animação teatral; Animação teatral e âmbitos etários, espaciais 

e temáticos; A Animação teatral e as técnicas participativas. 
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 4. Criação de projetos de animação teatral: projetos de intervenção de animação teatral para 

as diferentes faixas etárias e para os diferentes espaços educativos e institucionais, Animação 

teatral e projetos educativos formais, não formais e informais, criação e conceção de projetos 

de animação teatral com apresentação pública. 

 

4. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

 
 O teatro é tradicionalmente um espaço de formação cultural e artística que 

motiva e apela à participação cívica de indivíduos e comunidades, para além de 

contribuir para a construção de conhecimentos. Neste sentido, os conteúdos 

programáticos apresentados vão desde a teorização sobre a animação teatral até 

às suas práticas que envolvem os grupos etários e os contextos mencionados. A 

dimensão estética age, nesta construção de conhecimento, sob forma de juízo e 

de descodificação do objeto da representação na relação consigo mesma.  

 

5. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

 
 A metodologia a seguir passa por lançar aos alunos desafios artísticos e cívicos 

que correspondam às necessidades da cultura contemporânea: leitura e análise 

de textos clássicos e contemporâneos; assistir presencialmente a uma seleção de 

performances ou espetáculos teatrais oferecidos pela programação cultural da 

região e/ ou país; metodologias participativas tendo em conta as práticas do 

teatro. A avaliação centrar-se-á em processos de reflexão individual e/ou grupo 

e num projeto de animação teatral.  
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7. REGRAS DE AVALIAÇÃO 

 A metodologia a seguir passa por lançar aos alunos desafios artísticos e cívicos 

que correspondam às necessidades da cultura contemporânea: leitura e análise 

de textos clássicos e contemporâneos; assistir presencialmente a uma seleção de 

performances ou espetáculos teatrais oferecidos pela programação cultural da 
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região e/ ou país; metodologias participativas tendo em conta as práticas do 

teatro. A avaliação centrar-se-á em processos de reflexão individual e/ou grupo; 

num projeto de animação teatral; artigo de revisão que pesquise exemplos 

práticos no âmbito da Animação Teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 


