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7. Projeto integrador 

O projeto integrador é uma ferramenta que pretende auxiliar o professor na ampliação do 

conhecimento a respeito dos assuntos abordados nas diferentes disciplinas, conectando saberes, 

promovendo debates e incentivando a formação de cidadãos críticos.  

A organização interdisciplinar dos conteúdos e das habilidades favorece o fortalecimento da 

competência pedagógica ao adotar estratégias dinâmicas, interativas e colaborativas, associadas aos 

temas contemporâneos, tornando a aprendizagem mais significativa e desafiadora para os alunos. 

A aplicação do projeto integrador exige atenção na prática docente no cotidiano escolar, 

considerando a necessidade de pensar e agir sob uma perspectiva integradora e, ao mesmo tempo, 

de contemplar a realidade na qual os alunos estão inseridos. 

Esta coleção propõe um projeto por bimestre, com o intuito de mobilizar objetos de 

conhecimento e habilidades que constam no Plano de desenvolvimento, assim como tem o objetivo 

favorecer o desenvolvimento das seguintes Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC).  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas.   

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.   

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo.   

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.  
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7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.   

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar 

com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários.  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC), versão final – p. 9-10.  

O projeto deste bimestre propõe a criação de uma cena teatral que permita uma 

aproximação com o Teatro do Absurdo, usando o estranhamento como característica dramática. Por 

meio de diálogos recriados, elaborados como dublagem das cenas por meio de jogos de improviso e 

escrita dramatúrgica, os alunos poderão explorar diferentes camadas de comunicação e construção 

cênica. 

 

Título: Diálogos absurdos 

Tema O absurdo como forma de estranhamento no teatro. 

Problema central 

enfrentado 

Perceber como cenas com diálogos absurdos podem ressignificar os assuntos discutidos e/ou as 

situações em que eles se apresentam. 

Produto final Cenas teatrais escritas pelos alunos. 

 

Justificativa 

Neste bimestre, o projeto pretende explorar a teatralidade do absurdo, verificando suas 

possibilidades críticas e reflexivas. Para isso, os alunos deverão criar uma cena que será dublada com 

um texto divergente ao que está sendo encenado. Desse modo, a sensação de estranhamento será 

produzida por meio da ruptura entre texto encenado e texto declamado. Esses textos serão 

elaborados por meio de um processo de escrita colaborativa, utilizando diferentes matrizes textuais. 
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Objetivos 

• Aproximar os alunos da estética do Teatro do Absurdo, suas características, seus textos e 
autores; 

• Realizar um jogo teatral de criação de cena e dublagem; 

• Criar uma cena teatral que explore a estética do absurdo como forma de estranhamento; 

• Elaborar um texto dramático que configure o estranhamento nas cenas; 

• Apresentar para a comunidade escolar os trabalhos cênicos elaborados. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Unidade temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte Teatro Contextos e práticas 

(EF69AR25) Identificar e analisar 

diferentes estilos cênicos, 

contextualizando-os no tempo e no 

espaço de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação da estética 

teatral. 

Arte Teatro Processos de criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de 

dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o 

teatro contemporâneo. 

(EF69AR30) Compor improvisações e 

acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos 

(música, imagens, objetos etc.), 

caracterizando personagens (com 

figurinos e adereços), cenário, iluminação 

e sonoplastia e considerando a relação 

com o espectador. 

Disciplina 
Práticas de linguagem / 

Campo artístico-literário 
Objetos de conhecimento Habilidades 

Língua 

Portuguesa 
Produção de textos Relação entre textos 

(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a 

partir da adaptação de romances, 

contos, mitos, narrativas de enigma e 

de aventura, novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 

caracterização do cenário, do espaço, 

do tempo; explicitando a 

caracterização física e psicológica dos 

personagens e dos seus modos de 

ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de narrador; 

explicitando as marcas de variação 

linguística (dialetos, registros e jargões) 

e retextualizando o tratamento da 

temática.  
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Língua 

Portuguesa 
Oralidade Produção de textos orais 

(EF69LP52) Representar cenas ou textos 

dramáticos, considerando, na 

caracterização dos personagens, os 

aspectos linguísticos e paralinguísticos 

das falas (timbre e tom de voz, pausas e 

hesitações, entonação e expressividade, 

variedades e registros linguísticos), os 

gestos e os deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a maquiagem e 

elaborando as rubricas indicadas pelo 

autor por meio do cenário, da trilha 

sonora e da exploração dos modos de 

interpretação.  

Língua 

Portuguesa 
Análise linguística/semiótica 

Recursos linguísticos e 

semióticos que operam nos 

textos pertencentes aos 

gêneros literários 

(EF69LP54) Analisar os efeitos de 

sentido decorrentes da interação entre 

os elementos linguísticos e os recursos 

paralinguísticos e cinésicos, como as 

variações no ritmo, as modulações no 

tom de voz, as pausas, as manipulações 

do estrato sonoro da linguagem, 

obtidos por meio da estrofação, das 

rimas e de figuras de linguagem como 

as aliterações, as assonâncias, as 

onomatopeias, dentre outras, a 

postura corporal e a gestualidade, na 

declamação de poemas, apresentações 

musicais e teatrais, tanto em gêneros 

em prosa quanto nos gêneros poéticos, 

os efeitos de sentido decorrentes do 

emprego de figuras de linguagem, tais 

como comparação, metáfora, 

personificação, metonímia, hipérbole, 

eufemismo, ironia, paradoxo e antítese 

e os efeitos de sentido decorrentes do 

emprego de palavras e expressões 

denotativas e conotativas (adjetivos, 

locuções adjetivas, orações 

subordinadas adjetivas etc.), que 

funcionam como modificadores, 

percebendo sua função na 

caracterização dos espaços, tempos, 

personagens e ações próprios de cada 

gênero narrativo. 

 

Duração 

5 etapas 
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Material necessário 

Etapas 1 e 2 – não há necessidade de materiais. 

Etapa 3 – lápis, borracha, caneta, papel sulfite ou caderno, computador com acesso à 

internet, textos do Teatro do Absurdo, jornais e revistas. 

Etapa 4 – objetos usados na cena, figurinos, câmera digital ou smartphone. 

Etapa 5 – caderno, lápis e caneta. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Jogo teatral em duplas 

Duração: 45 minutos. 

Organização do espaço: alunos organizados em duplas. 

Para iniciar a atividade com os alunos, faça as perguntas a seguir, com o objetivo de levantar 

os conhecimentos prévios sobre o Teatro do Absurdo: 

• “O que vocês consideram absurdo? Falem resumidamente sobre algo que vocês 
consideram absurdo.” Aqui a intenção é ampliar o entendimento sobre o que é 
considerado absurdo pela nossa sociedade. Deixe os alunos responderem livremente. É 
provável que haja respostas mais extremas e posicionamentos divergentes. Portanto, 
procure mediar as opiniões em caso de conflitos e demonstrar que há uma relatividade 
sobre o termo, de acordo com cada época e com cada cultura. Da mesma forma, no 
contexto do pós-guerra, quando surgiu, o Teatro do Absurdo era um reflexo de uma 
sociedade que ainda tentava reestabelecer seus rumos. 

• “Vocês sabiam que existe um tipo de teatro chamado Teatro do Absurdo? Quais temas 
vocês acham que esse tipo de teatro aborda?” Procure levantar o que os alunos sabem 
sobre esse tipo de teatro, se já assistiram a algum espetáculo teatral ou se conhecem 
alguma peça ou algum dramaturgo que pode ser classificado como pertencente ao 
Teatro do Absurdo. Verifique se eles relacionam as respostas da pergunta anterior aos 
temas que podem ser trabalhados nesse tipo de teatro. 

• “Por que esse tipo de teatro recebeu esse nome?” Deixe que os alunos se expressem e 
comente com eles que os autores dramáticos do período pós-guerra refletiram em seus 
textos os sentimentos com os quais a sociedade da época convivia, tais como a 
insegurança em relação ao futuro, a perda de sentido da sociedade, a dificuldade de 
comunicação e de confiança entre as pessoas e o estranhamento sobre o sentido da vida, 
influenciados também por filósofos existencialistas, como Sartre e Camus. Seus textos e 
propostas dramáticas podiam parecer “absurdas” para os espectadores, que estavam 
acostumados com um teatro mais tradicional.  
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Em seguida, proponha aos alunos um jogo teatral no qual poderão experimentar o absurdo 

como forma de discutir temas e causar estranhamento frente a situações que poderiam parecer 

banais. Para isso, devem formar duplas e criar uma cena de diálogo em que as falas serão 

substituídas por uma dublagem, feita por outra dupla de alunos. A ideia é que investiguem como o 

efeito de absurdo causado pela dublagem destoante pode contribuir para dar novos sentidos e gerar 

novos significados aos temas dos diálogos e das situações apresentados. Após essa primeira 

atividade, as duplas devem trocar de função, ou seja, a dupla que dublou passa a encenar. Portanto, 

os alunos terão duas tarefas: desenvolver uma cena curta de situação cotidiana, com diálogo, e 

dublar a cena proposta por outra dupla.  

Na primeira tarefa, as duplas devem combinar uma situação para a cena e ensaiá-la. Para 

isso, devem pensar em questões como: “Onde estão?”; “Quem são eles?”; “O que está 

acontecendo?”; “Como a cena acaba?”. Por exemplo, um aluno pode estar contando ao outro sobre 

como foi mostrar o boletim com notas baixas para o pai, que ficou muito bravo. Lembre-os de que 

eles podem usar falas durante os ensaios, mas, na hora da apresentação, deverão apenas mexer os 

lábios, pois suas falas serão ditas por outra dupla.  

Os alunos devem dar bastante importância aos gestos, mas sem fazer mímica, ou seja, os 

gestos não precisam acompanhar a fala, eles podem estar falando de esportes enquanto descascam 

uma fruta, por exemplo. Por isso, oriente-os a conservar o movimento dos lábios como se falassem, 

mas sem emitir som. Isso possibilitará o efeito de dublagem.  

Deixe que ensaiem na primeira metade da aula. Na metade seguinte, cada dupla deverá se 

juntar a outra para que, enquanto uma apresenta a cena, a outra faça a dublagem e vice-versa, em 

um exercício de improvisação. Para essa apresentação, as duas duplas devem definir juntas onde 

será o espaço cênico, para que possam se posicionar de modo que o público consiga diferenciar 

quem está realizando as ações e quem está fazendo a dublagem. 

É imprescindível que a dupla que fará a dublagem fique em um local em que possa ver 

claramente a cena apresentada, para poder dizer as falas junto com o movimento dos lábios de 

quem estiver atuando. Nesse exercício, quem está dublando deve ser rápido para criar as falas e 

fazer o possível para dizê-las acompanhando o movimento dos lábios da pessoa dublada. Um recurso 

muito utilizado no Teatro do Absurdo é o silêncio. Longas pausas contribuem para o estranhamento. 

Portanto, quem dubla deve estar atento também aos momentos de silêncio dos personagens 

dublados. 

Lembre-os de que a dublagem será mais interessante e absurda à medida que o tema das 

falas se distanciar da situação proposta pela cena. Oriente-os a estar atentos a possibilidades de usar 

recursos expressivos, tais como a ironia, o paradoxo e o humor, elementos que podem trazer 

surpresa e valorizar a cena. A dupla que está dublando pode combinar um tema antes de começar, 

para guiar as falas e poder improvisar com mais entrosamento, buscando com clareza o contraste 

que querem produzir entre o diálogo e as ações. 
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Após a primeira apresentação, as duplas invertem. Quem fazia as ações passa a dublar e 

quem dublava apresenta a cena. É importante que todos os alunos realizem esse jogo teatral. Caso 

não seja possível nesta aula, continue as apresentações na aula seguinte. 

Ao final, reserve alguns minutos com a turma reunida para que compartilhem como foi o 

jogo teatral, o que sentiram ao apresentar uma cena sem pronunciar as falas, como foi criar as falas 

durante a apresentação, no exercício de improvisação, e como foi a compreensão das apresentações 

para os que as assistiram. 

 

Etapa 2 – Ensaiando uma cena cotidiana 

Duração: 45 minutos. 

Organização do espaço: alunos organizados em grupos. 

Caso ainda haja duplas para apresentar a cena com a dublagem, reserve o início desta aula 

para que terminem as apresentações.  

Para esta aula, primeiro proponha que os estudantes formem grupos maiores, de no máximo 

oito integrantes. Cada grupo criará uma cena um pouco mais complexa e uma dublagem, seguindo os 

mesmos princípios de inadequação entre a cena e as falas, da atividade anterior. Portanto, metade 

dos integrantes interpretará a cena e a outra metade fará uma dublagem para essa cena com o 

objetivo de criar a sensação de estranhamento. 

Assim, nesta aula, o foco de cada grupo é criar um roteiro da cena e ensaiá-la, tentando 

compor uma dublagem que gere o absurdo por não corresponder ao que está sendo encenado. 

Para a elaboração da cena, o grupo pode escolher uma situação cotidiana simples, pois a 

dublagem irá dar o tom de estranhamento pelos diálogos aparentemente ilógicos que poderão 

surgir. Procure ajudar os alunos a desenvolver a situação proposta e suas ações. 

Enquanto elaboram a cena, oriente-os a pensar em questões como:  

• Quais objetos (reais ou imaginários) serão utilizados na cena?  

• Quais as relações propostas entre os personagens?  

• Onde eles estão?  

• O que está acontecendo?  

• Que horas são?  

• Aconteceu algo antes de eles estarem ali? 
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Os grupos podem fazer um roteiro escrito para lembrar das ações de cada um na cena, ou 

apenas decorar os movimentos, ensaiando. Podem também filmar a cena, caso disponham de uma 

câmera digital ou de um smartphone, para que os alunos que forem dublar possam elaborar o texto 

com mais precisão. Nesse momento, o foco deverá ser a criação das ações realizadas e não o texto 

que será utilizado na dublagem. 

Ao final, reúna todos os grupos e oriente uma conversa sobre os resultados que obtiveram 

durante a criação e o ensaio, estimulando-os a compartilhar suas experiências e seus anseios. Dessa 

forma, todos poderão perceber que o trabalho está sendo realizado por etapas e o quanto já 

progrediram. 

 

Etapa 3 – Escrevendo a dramaturgia 

Duração: 45 minutos. 

Material necessário: lápis preto, borracha, caneta, papel sulfite ou caderno, computador com acesso à 
internet, textos do Teatro do Absurdo, jornais e revistas. 

Organização do espaço: alunos organizados em grupos. 

Nesta etapa, os grupos escreverão o texto para a dublagem da cena escolhida, a partir das 

possibilidades que a cena oferece. Para isso, solicite que se organizem nos mesmos grupos da aula 

anterior. O processo inicial poderá ser o seguinte: cada grupo faz a cena que montou na aula anterior 

para os integrantes que irão dublá-la, enquanto estes realizam uma improvisação da dublagem, 

como primeira experiência e como forma de explorar ideias inusitadas, sempre procurando trabalhar 

com recursos expressivos como o humor, a ironia e o paradoxo.  

Depois, esses integrantes escrevem as ideias que surgiram e começam a elaborar o texto que 

será utilizado na dublagem. Proponha a eles que trabalhem com um tema específico para o diálogo, 

algo que contraste com a cena proposta pelo grupo. Então, incentive que eles se aprofundem nesse 

tema por meio de pesquisas e comecem a escrita do texto no formato de dramaturgia teatral. Os 

alunos podem também usar trechos de peças do Teatro do Absurdo, de notícias de jornais ou 

matérias de revistas, de histórias cômicas, etc. 

Após estarem com o texto escrito, já com as falas de cada um separadas e organizadas, 

solicite a eles que ensaiem, durante a aula ou como tarefa de casa, a apresentação da cena 

juntamente com a dublagem. Oriente-os, na medida do possível, a sincronizarem o tamanho dos 

textos propostos com as falas realizadas pelos personagens. 

Ao final da aula, proponha uma conversa com todos para que troquem suas experiências de 

trabalho com os textos, como foi encaixar falas em uma cena já construída e como pretendem causar 

estranhamento na apresentação. 
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Etapa 4 – Apresentações das cenas 

Duração: 45 minutos. 

Material necessário objetos usados na cena, figurinos, câmera digital ou smartphone. 

Organização do espaço: alunos organizados em grupos. 

Para as apresentações, ajude-os a escolher o local mais adequado para cada cena, que pode 

ser em outros espaços da escola, e também a organizar a ordem das apresentações. É importante 

que os integrantes do grupo que estiverem dublando se posicionem em um lugar que não atrapalhe 

a visão do público e, ao mesmo tempo, de onde possam ver claramente quais ações estão sendo 

feitas e quem está falando, para que possam realizar a dublagem. 

Se possível, escolha alguns alunos para fazer o registro em vídeo das apresentações, para o 

portfólio da turma. Eles podem apresentar as cenas elaboradas também para outras turmas da 

escola.  

Ao final das apresentações, reserve um momento com todos os alunos para que possam 

compartilhar suas sensações e conquistas, falando sobre a experiência de encenar e de dublar. Se 

conseguiram encaixar as falas nas ações, se o estranhamento ficou evidente e o que acharam da 

experiência de trabalhar com o Teatro do Absurdo. 

 

Etapa 5 – Avaliação e autoavaliação 

Duração: 45 minutos. 

Material necessário: caderno, lápis e caneta.  

Organização do espaço: roda de conversa. 

A avaliação e a autoavaliação são recursos valiosos para analisar o desenvolvimento dos 

alunos. Em Arte, consideramos que elas devem garantir principalmente o acompanhamento 

constante do processo de aprendizagem, e não ser apenas um indicativo de aprovação e reprovação. 

Seu caráter formativo requer registros, por isso, sugere-se que o professor, por meio de textos, 

fotografias e filmes, registre falas e comportamentos dos alunos, a fim de identificar a relação que 

estabelecem com os objetos do conhecimento e do envolvimento que apresentaram nas atividades.  

Os alunos, por sua vez, devem organizar processos e produtos das atividades propostas – 

textos, desenhos, esculturas, fotografias impressas, arquivos digitais etc. no portfólio. Esses registros, 

do professor e dos alunos, podem ser usados na avaliação e na autoavaliação, além de contar parte 

da história escolar da turma. 

Nesta etapa, os alunos devem fazer uma reflexão em relação ao que aprenderam no projeto 

integrador. Para iniciar, você pode fazer um resumo do que aconteceu durante o processo e abrir um 

debate coletivo.  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Em seguida, coloque na lousa os critérios que os alunos devem avaliar individualmente. Peça 

a eles que copiem e que avaliem os itens e, depois, se autoavaliem, segundo os critérios: elogio, 

critico e sugiro. Você deve adaptar a lista e os critérios de acordo com a turma e com o que foi 

desenvolvido no bimestre. 

Relação de itens que podem ser abordados na avaliação:  

• conteúdo proposto pelo professor;  

• atividades sugeridas pelo professor;  

• dedicação e participação individual do aluno;  

• envolvimento e participação da turma coletivamente;  

• colaboração dos colegas nas atividades em grupos;  

• cumprimento das tarefas coletivas e individuais;  

• contato com o público na apresentação;  

• perguntas intrigantes para manter o interesse do público.  

Sugira que o momento de avaliação e autoavaliação comece com um elogio. Leve-os a 

perceber as próprias conquistas e as soluções encontradas para superar algum tipo de dificuldade. 

Observe que a crítica deve ter por objetivo o aprimoramento dos processos e da percepção do que 

pode ser melhorado para todos. E, principalmente, incentive-os a propor soluções.  

 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 
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