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• Para ler fábulas de Esopo em inglês, os alunos podem explorar os sites 
<http://www.aesopfables.org> e <http://read.gov/aesop>, que oferecem imagens 
ilustrativas e, em alguns casos, o áudio dos textos. Para conhecer algumas dessas fábulas 
em vídeo, os alunos podem assistir ao vídeo de animação, disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=_mIZy1S9sVI> (acesso em: 27 set. 2018). 

• Para assistir a vídeos de um minuto que apresentam histórias inspiradoras sobre temas 
como confiança, família, paciência, gentileza, amor, perdão etc., os alunos podem 
explorar o site <http://www.passiton.com/inspirational-stories-tv-spots> (acesso em: 20 
ago. 2018). 

 

7. Projeto integrador 

O projeto integrador do 3º bimestre pretende contribuir para tornar a aprendizagem mais 

concreta, promovendo a ligação entre três componentes curriculares – Língua Inglesa, Língua 

Portuguesa e Arte – para ampliar os conhecimentos dos alunos. Dessa forma, parte-se de uma questão 

a ser investigada pela turma para que, ao final do projeto, seja elaborado um produto que será 

apresentado a um público real. O quadro a seguir apresenta o tema, a questão/o problema central e 

o produto final do projeto integrador proposto.  

 

Título: On Stage 

Tema 
Teatro como forma de entretenimento e o gênero script de peça teatral (relacionado ao tema 
da unidade 5 – “The Entertainment Industry”) 

Questão/Problema 
central  

Conhecer o gênero script de peça teatral (em português e em inglês) e explorar desafios e 
possibilidades da encenação com base em um script.   

Produto final 
Peça teatral que será encenada para a comunidade escolar e/ou local presencialmente ou por 
meio digital. 

 

Justificativa 

Ao propor a criação de uma peça teatral para ser apresentada à comunidade escolar e/ou local, 

buscamos familiarizar os alunos com essa forma de arte e com o gênero script de peça teatral, além 

de incentivar sua criatividade e protagonismo no processo de aprendizagem. Ao realizar esse projeto, 

os alunos terão a experiência de ler textos dramáticos em português e inglês, analisá-los e criar o 

próprio script de peça teatral para ser encenado a um público real. Para a pesquisa sobre textos 

dramáticos e a divulgação do produto final, incentiva-se o uso de tecnologias digitais de informação e 

comunicação, quando o contexto escolar permitir. Assim, o projeto pretende favorecer o 

desenvolvimento das competências gerais da BNCC listadas a seguir. 

http://www.aesopfables.org/
http://read.gov/aesop
http://www.youtube.com/watch?v=_mIZy1S9sVI
http://www.passiton.com/inspirational-stories-tv-spots
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Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• 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. 

• 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. 

 

Objetivos 

O projeto integrador proposto para o 3º bimestre do 7º ano tem como objetivos contemplar 

os objetos de conhecimento dos componentes curriculares Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Arte 

listados na tabela a seguir e desenvolver as habilidades da BNCC em foco. No caso da Língua Inglesa, 

abordam-se objetos de conhecimento e habilidades previstos para o 7º ano e relacionados à produção 

escrita, com enfoque no gênero script de peça teatral (play script, em inglês). Em Língua Portuguesa, 

busca-se o desenvolvimento de habilidade do campo artístico-literário de modo que os alunos possam 

adquirir conhecimento a respeito dos elementos constitutivos do gênero dramático e da organização 

deste texto. Com relação ao componente curricular Arte, objetiva-se a composição de acontecimento 

cênico com base em textos dramáticos.   

Habilidades em foco 

Disciplinas Objetos de conhecimento Habilidades 

Língua 
Inglesa 

Pré-escrita: planejamento de 
produção escrita, com 
mediação do professor 

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, 
finalidade, layout e suporte). 

Língua 
Portuguesa 

Reconstrução da textualidade 
 
Efeitos de sentidos 
provocados pelos usos de 
recursos linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, ato, cena, fala 
e indicações cênicas e a organização do texto: enredo, conflitos, ideias 
principais, pontos de vista, universos de referência. 

Arte Processos de criação 

(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. 
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Duração 

Espera-se que o projeto comece no início do 3º bimestre e seja desenvolvido ao longo dele. 

 

Material necessário 

Para desenvolvimento do projeto, o professor deverá providenciar:  

• Cópias de um trecho de script de peça teatral em português destinado ao público infanto-
juvenil. 

• Cópias da lista “Questões antes da leitura de script de peça teatral em português” 
(apresentada no item sobre desenvolvimento do projeto) para distribuir aos alunos, caso 
estas questões não sejam discutidas oralmente. 

• Cópias da lista “Questões para depois da leitura de script de peça teatral em português” 
(apresentada no item sobre desenvolvimento do projeto) para distribuir aos alunos. 

• Cópias da lista “Questões sobre script de peça teatral em inglês” (apresentada no item 
sobre desenvolvimento do projeto) para distribuir aos alunos. 

• Cópias do “Roteiro para redação, revisão e reescrita do script de peça teatral” 
(apresentado no item sobre desenvolvimento do projeto) para distribuir aos alunos. 

• Cópias da lista “Perguntas para autoavaliação” (apresentada no item sobre proposta de 
avaliação de aprendizagem) para distribuir aos alunos. 

 

Desenvolvimento 

A seguir, apresentamos as etapas para o desenvolvimento do projeto, a saber: 

• etapa 1: apresentação do tema em foco e da proposta do projeto; 

• etapa 2: exploração do gênero script de peça teatral (play script, em inglês);  

• etapa 3: pesquisa, planejamento e redação dos scripts de peças teatrais;  

• etapa 4: encenação das peças teatrais para a comunidade escolar e/ou local. 

Como se trata de um projeto que integra Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Arte, sugerimos 

que, se possível, os professores dessas disciplinas também participem do projeto, colaborando 

especialmente nas etapas de pesquisa e análise de scripts de peças teatrais e de organização da 

encenação para a comunidade escolar e/ou local. 
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Etapa 1 – Apresentação do tema em foco e da proposta do projeto 

1. Converse com os alunos sobre o contato deles com peças teatrais. Pergunte se eles já foram ao 
teatro, se têm o hábito de ir, quais tipos de peças eles mais gostam ou gostariam de assistir, entre 
outras perguntas que queira fazer sobre esse tema. Questione-os também sobre o que costumam 
sentir quando assistem a peças teatrais. Pergunte ainda se eles já participaram de algum tipo de 
encenação na escola ou em outro local e, em caso afirmativo, peça que relatem a experiência.  

2. Explique aos alunos que eles vão conhecer melhor o gênero script de peça teatral (play script, em 
inglês), que é o texto que serve de base para a montagem de uma peça, analisando parte de um 
script de peça teatral em português e um play script em inglês. Após a fase de exploração desse 
gênero, e sob supervisão do professor, eles escreverão, em grupos, um script de peça teatral em 
inglês, a ser encenada para a comunidade escolar e/ou local. A encenação poderá ser registrada 
por meio de vídeos para a divulgação pela Internet. Para a encenação, os alunos terão de definir 
aspectos como a caracterização dos personagens, cenário, iluminação e sonoplastia, levando em 
consideração os espectadores.  

 

Etapa 2 – Exploração do gênero script de peça teatral (play script, em inglês) 

1. Para ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero script de peça teatral, faça as 
seguintes perguntas oralmente: 

a) Você já leu algum texto criado para ser encenado em uma peça ou em um vídeo 

(filme/série/novela)? 

b) Que informações você acha que esse texto deve conter? 

2. Após a discussão, divida os alunos em grupos e distribua uma parte de um script de peça teatral 
em português que você tenha selecionado com antecedência. Sugere-se que o texto selecionado 
tenha sido escrito para um público infantojuvenil e que seja de alguma temática de interesse dos 
alunos. É importante que a parte escolhida contenha a lista de personagens, informações sobre o 
cenário e indicações cênicas. Para a seleção do texto, você pode usar estes sites: 
<https://www.desvendandoteatro.com/textosclassicos.htm#541235448>; 
<https://oficinadeteatro.com/conteudotextos-pecas-etc/pecas-de-teatro/viewcategory/11-
pecas-infanto-juvenis> (acesso em: 29 set. 2018). Ambos possuem um acervo de textos teatrais 
com uma ferramenta de busca, que facilita a localização e a leitura de tais textos. Se possível, 
convide o professor de Português para participar desta etapa do projeto. Ele pode auxiliar na 
seleção do texto, assim como no desenvolvimento de perguntas que auxiliem os alunos a conhecer 
o gênero textual script de peça teatral.   

Como sugestão, pode-se utilizar a primeira cena da peça teatral “O rapto das cebolinhas”, de 
autoria de Maria Clara Machado, que pode ser acessado no site 
<http://www.desvendandoteatro.com/textosclassicos.htm> (acesso em: 29 set. 2018). Leia o 
título da peça e solicite aos alunos que pensem na situação-problema que será abordada, no 
possível local em que os fatos ocorrem e nos personagens.  

 

https://www.desvendandoteatro.com/textosclassicos.htm#541235448
https://oficinadeteatro.com/conteudotextos-pecas-etc/pecas-de-teatro/viewcategory/11-pecas-infanto-juvenis
https://oficinadeteatro.com/conteudotextos-pecas-etc/pecas-de-teatro/viewcategory/11-pecas-infanto-juvenis
http://www.desvendandoteatro.com/textosclassicos.htm
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3. Solicite aos alunos que passem os olhos no script ou trecho de script de peça teatral selecionado 
(no caso do script sugerido, a primeira cena de “O rapto das cebolinhas”) e respondam às 
perguntas a seguir, que podem ser feitas oralmente ou por escrito. Se achar necessário, adapte as 
perguntas ao texto escolhido. 

 

Questões antes da leitura do script de peça teatral em português 

a) Como o texto é organizado? 

b) Quem são os personagens da peça? 

c) Quais são os personagens que aparecem na cena em foco? Como você sabe disso? 

d) Como você reconhece o início das falas de cada personagem? 

e) Há informações apresentadas entre parênteses e/ou em itálico? Em caso 

afirmativo, o que elas indicam? 

Incentive cada grupo a falar sobre as características gerais que puderam identificar ao passar os 
olhos pelo script. É importante que os alunos percebam como os personagens são indicados no 
texto, como os inícios de fala são marcados, e como são apresentadas as indicações cênicas de 
lugar, tempo, emoções/intenções dos personagens etc. Espera-se que notem que o texto é 
dividido em duas partes principais: as indicações cênicas (stage directions, em inglês) e o diálogo. 
Eles devem observar que os trechos em itálico e/ou entre parênteses estão separados do diálogo 
e apresentam instruções sobre o posicionamento ou movimento dos atores ou outros aspectos 
da cena. Comente que estes trechos são as indicações cênicas. Diga que é comum haver 
indicações cênicas logo no início de uma cena para que o leitor possa visualizar o que os atores 
estarão fazendo no palco. Podem-se, entretanto, inserir tais indicações ao longo da cena, sempre 
que necessário. Espera-se que os alunos também percebam que, no diálogo, quando um novo 
personagem fala, há uma mudança de linha. Além disso, o nome do personagem é indicado no 
início de cada fala e geralmente escrito em caixa alta para destaque e fácil localização. À medida 
que essas características do gênero script de peça teatral forem identificadas e comentadas, 
anote-as na lousa. 

No caso de usar um trecho de script de peça teatral (e não o script completo), como o aqui 
sugerido, destaque para os alunos qual cena da peça está sendo focalizada. Comente que uma 
peça pode ser curta (tendo um único ato, ou seja, uma única parte) ou extensa, podendo ser 
dividida em diferentes atos (ou seja, diferentes partes) e cada ato podendo ser subdividido em 
cenas. A possibilidade de divisão da peça teatral em atos e cenas é outra característica do gênero 
textual em foco. 

4. Peça aos alunos que leiam o texto (no caso do script sugerido, a primeira cena de “O rapto das 
cebolinhas”) e respondam às perguntas a seguir, que podem ser feitas oralmente ou por escrito. 
Se necessário, adapte as perguntas ao texto escolhido. 
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Questões para depois da leitura do script de peça teatral em português: 

a) Quem você acha que é o personagem principal da peça? O que levou você a 

concluir isso? 

b) Onde se passa a cena? Em que parte do texto você obteve essa informação? 

c) Sobre o que os personagens estão falando? 

d) Como o personagem principal está se sentindo? Em que parte(s) do texto você 

conseguiu essa informação?  

e) Preste atenção às partes do texto com as falas dos personagens. Você acha que a 

linguagem utilizada pelos personagens é mais formal ou informal? Justifique sua 

resposta com exemplos. 

f) Qual é o conflito/problema apresentado no texto? Qual é (ou qual você imagina 

que seja) o desfecho para esse conflito/problema? 

g) O que você sentiu ao ler esse texto? 

h) Você teve dificuldade de imaginar as interações entre os personagens? 

Verifique as respostas oralmente com os alunos e ajude-os a identificar no texto os personagens, 
as indicações de cenário, as falas e as indicações cênicas. Além disso, chame atenção para o fato 
de que as indicações cênicas costumam apresentar ações não verbais e as emoções dos 
personagens. Discuta com eles a importância das emoções para esse tipo de texto: com base nas 
indicações sobre as emoções dos personagens, podemos imaginar com maior clareza como seria 
a interação dos personagens, como esses personagens são/estão, e, assim, sentir nossas próprias 
emoções como leitores/espectadores. É importante, ainda, que eles prestem atenção ao registro 
utilizado. Como os textos dramáticos são constituídos de falas dos personagens, a linguagem 
costuma ser mais informal. O registro, entretanto, também depende dos personagens e da 
situação retratada em cada cena. Além disso, como esses textos costumam ser construídos para 
serem encenados, geralmente não há um narrador, embora este possa ser incluído em algumas 
peças. Com relação ao enredo, destaque para os alunos a importância da existência de um 
conflito/problema no texto analisado para o desenvolvimento da história. Tomando como base a 
discussão sobre as questões propostas, acrescente outros itens à lista das principais características 
de um script de peça teatral (play script, em inglês) escrita na lousa. Peça aos alunos que copiem 
essa lista no caderno.  

5. Selecione um ou dois scripts (ou partes de scripts) de peças teatrais em inglês. Providencie cópias 
e distribua-as aos alunos. Você pode distribuir o mesmo script para toda a turma ou scripts 
diferentes para cada metade da turma. O quadro a seguir apresenta sugestões de sites nos quais 
se pode pesquisar e encontrar scripts de peças teatrais em inglês de pequena extensão (uma ou 
duas páginas) baseados em histórias simples, contos de fadas, histórias populares, fábulas, livros 
infantis etc. Sugestões de alguns scripts também são apresentadas.  

 



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Inglesa – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Sugestões de sites para busca de scripts de peças teatrais em inglês: 

<http://www.dramanotebook.com/plays-for-kids> 

<www.kidsinco.com/complete-list-of-playscripts> 

<http://www.aaronshep.com/rt/RTE.html> 

Sugestões de scripts de peças teatrais em inglês (com uma ou duas páginas): 

<http://www.timelessteacherstuff.com/readerstheater/Principal.pdf> 

<http://www.timelessteacherstuff.com/readerstheater/BremenTownMusicians.pdf> 

<http://www.timelessteacherstuff.com/readerstheater/AntAndTheGrasshopper.pdf> 

<http://www.thebestclass.org/uploads/5/6/2/4/56249715/the_runaway_snowman.pdf> 

(Acesso em: 29 set. 2018.) 

 

6. Explique aos alunos que, em grupos, eles vão ler o script de peça teatral selecionado para 
responder às questões propostas a seguir. É importante comentar que não é necessário 
compreender todas as palavras do texto. Oriente-os a se apoiar no vocabulário já conhecido, em 
palavras parecidas com o português e nas pistas contextuais para inferir o significado de palavras 
desconhecidas. Oriente-os também a utilizar um dicionário bilíngue caso seja necessário. 

Questões sobre script de peça teatral em inglês: 

a) O texto é um script de peça teatral completo ou somente uma parte dele? Ele é organizado em 

diferentes atos e cenas ou em apenas um ato?  

b) Como estão sinalizadas as indicações cênicas e as falas dos personagens? 

c) Quais são os personagens? 

d) Onde e quando se passa a história? 

e) Em que parte do script da peça teatral é apresentado(a) o contexto/a situação inicial?  

f) Qual é o conflito principal? Em que trecho do script esse conflito é apresentado? 

g) Como se dá o desfecho do conflito? Em que trecho do script esse desfecho é apresentado?   

h) Como se pode resumir a história apresentada no script da peça teatral?  

i) Qual é o tom do script: engraçado, dramático, didático ou outro? 

j) O que você pensa da história apresentada no script? Como ela se relaciona com suas experiências 

de vida ou às de pessoas que você conhece? 

Valendo-se das questões propostas, retome e/ou esclareça características do gênero script de 

peça teatral. Com base na identificação do tom do script, pergunte aos alunos quais são as possíveis 

implicações desse tom para a montagem da peça. Espera-se que os alunos percebam que, no caso de 

um script cômico, por exemplo, a encenação poderá incluir alguns exageros em termos de figurino, 

cenário, gestos etc. Tomando como fundamento a questão j, incentive-os a compartilhar as visões que 

tiveram sobre o(s) script(s) lido(s).  

http://www.dramanotebook.com/plays-for-kids
http://www.kidsinco.com/complete-list-of-playscripts
http://www.aaronshep.com/rt/RTE.html
http://www.timelessteacherstuff.com/readerstheater/Principal.pdf
http://www.timelessteacherstuff.com/readerstheater/BremenTownMusicians.pdf
http://www.timelessteacherstuff.com/readerstheater/AntAndTheGrasshopper.pdf
http://www.thebestclass.org/uploads/5/6/2/4/56249715/the_runaway_snowman.pdf
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Etapa 3 – Pesquisa, planejamento e redação dos scripts de peças teatrais 

1. Organize a turma em grupos. Peça a cada grupo, com antecedência, que traga para a aula uma ou 
mais propostas de história para ser desenvolvida em uma peça teatral. O enredo pode ser original 
ou baseado em histórias já conhecidas, como fábulas, contos folclóricos, contos de fada etc. Sugira 
aos alunos explorar os sites <http://www.dramanotebook.com/plays-for-kids>, 
<http://www.kidsinco.com/complete-list-of-playscripts> e 
<http://www.aaronshep.com/rt/RTE.html> (acesso em: 29 set. 2018) para encontrar scripts de 
peças teatrais em inglês que possam inspirá-los. Cada grupo deve trazer pelo menos um resumo 
(escrito em inglês ou português, a seu critério) da história a ser desenvolvida na peça que será 
redigida e encenada pelo grupo. Junto ao resumo, o grupo deverá listar os personagens envolvidos 
e prever o papel de cada aluno na peça. Em aula, cada grupo apresentará as respectivas propostas 
de história para a turma e todos poderão dar sugestões para a escolha da história e para o 
aperfeiçoamento do projeto.   

2. Após a escolha da história a ser desenvolvida na peça, apresente aos alunos o roteiro a seguir como 
um instrumento de apoio para as etapas de redação, revisão e reescrita, em inglês, do script de 
peça teatral. Um exemplo de modelo de formato de script pode ser encontrado em 
<https://australianplays.org/assets/images/files/ASC_script_format_example.pdf> (acesso em: 
29 set. 2018) e adaptado como desejar para o uso dos alunos. 

Roteiro para redação, revisão e reescrita do script de peça teatral 

I. Ler o resumo da história escolhida para ser desenvolvida na peça. Escrever as indicações 

cênicas iniciais, indicando onde e quando se passa a ação.   

II. Escrever os diálogos entre os personagens de modo que apresentem: a situação inicial; 

em seguida, o conflito/problema; finalmente, o desfecho da história.  

III. Ler os diálogos e incluir as indicações cênicas necessárias para auxiliar a montagem da 

peça e, em particular, orientar os atores em relação às emoções que devem expressar, 

aos movimentos que devem fazer e ao posicionamento em palco.   

IV. Reler os diálogos junto com as indicações cênicas para fazer eventuais ajustes e chegar à 

primeira versão do script da peça teatral.  

V. Trocar scripts com outro grupo para a revisão. Ao revisar o texto do próprio grupo e o de 

outro grupo, considerar os seguintes aspectos: 

− ortografia: As palavras estão escritas corretamente?     

− indicações cênicas: As indicações são adequadas e suficientes para orientar a montagem 

da peça e a interpretação dos atores? 

− diálogos: Eles são capazes de deixar a história clara para o leitor? 

VI. Reescrever o script de peça teatral com base na revisão feita por você e seus colegas. 

http://www.dramanotebook.com/plays-for-kids
http://www.kidsinco.com/complete-list-of-playscripts
http://www.aaronshep.com/rt/RTE.html
https://australianplays.org/assets/images/files/ASC_script_format_example.pdf
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Após a revisão e a reescrita dos scripts pelos grupos, o professor pode fazer comentários para 

que os alunos cheguem à versão a ser utilizada na montagem da peça, que será apresentada para a 

comunidade escolar e/ou local e, se possível, também gravada e divulgada na internet.  

 

Etapa 4 – Encenação das peças teatrais para a comunidade escolar e/ou local  

Para a encenação, cada grupo deverá pensar no figurino, no som e no cenário adequados aos 

personagens e às situações dramatizadas e trazer os itens necessários para compor a cena. Os alunos 

devem atribuir um personagem a cada membro do grupo e ensaiar a peça a ser apresentada à 

comunidade escolar e/ou local. Se possível, sugere-se convidar o professor de Arte para auxiliar nos 

ensaios. 

Caso os alunos não se sintam confortáveis em falar em inglês em público, ou caso a 

comunidade escolar e/ou local não compreenda a língua inglesa, sugere-se que seja feita uma versão 

em português do script escrito em inglês. Neste caso, as peças podem ser apresentadas em ambos os 

idiomas para plateias diferentes (por exemplo: em inglês para a turma e em português para a 

comunidade extraescolar). 

Com auxílio dos gestores da escola e dos professores de Língua Portuguesa e de Arte, defina a 

programação, o local, a data e o horário da encenação e as formas de divulgação do evento para a 

comunidade escolar e/ou local. Para ampliar o público, sugere-se também que os trabalhos dos grupos 

sejam filmados para a divulgação na internet. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

1. Como o projeto integrador tinha como objetivo desenvolver habilidades da BNCC de Língua 
Inglesa, Língua Portuguesa e Arte, para avaliá-lo é preciso verificar se ele efetivamente contribuiu 
para o desenvolvimento de tais habilidades. No caso específico das habilidades referentes à Língua 
Inglesa, o professor deve avaliar se o projeto levou os alunos a desenvolver a seguinte habilidade: 

• (EF07LI12) Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, finalidade, layout 
e suporte). 

Para avaliar o que que a turma aprendeu ao longo do desenvolvimento do projeto integrador, 
sugerimos uma avaliação de todas as etapas e não apenas do produto final. Assim, o professor 
pode observar a participação dos alunos na discussão inicial sobre o tema em foco (etapa 1), na 
nas atividades de exploração do gênero script de peça teatral (etapa 2), no trabalho em grupo para 
a redação do texto (etapa 3) e na encenação da peça teatral (etapa 4). Para facilitar o 
acompanhamento da aprendizagem dos alunos ao longo das diferentes etapas, pode-se solicitar a 
produção de um relatório individual, em que, a cada etapa, seja registrado o que o aluno fez e o 
que ele aprendeu. O relatório pode ser entregue ao professor término de cada etapa ou apenas 
na finalização do projeto. 
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2. Para a avaliação do produto final, sugerimos que o professor considere principalmente as 
seguintes questões: 

Perguntas para a avaliação dos scripts de peça teatral: 

• O script está estruturado de forma adequada ao gênero? Apresenta lista de personagens, 
indicações cênicas, diálogos com indicação dos personagens? 

• Os diálogos apresentam marcas de oralidade? 

• O texto apresenta um conflito? 

• O enredo está claro para o leitor? 

Outras questões podem ser avaliadas a critério do professor. Como se trata de um projeto que 

integra três componentes curriculares, os professores de Língua Portuguesa e Arte também podem 

participar da avaliação.  

 

3. Além da avaliação por parte do professor, sugerimos uma autoavaliação a ser feita pelos alunos. 
As questões propostas acima para a avaliação do texto dramático pelo professor também podem 
ser incorporadas à autoavaliação e respondidas por eles. Sugerimos adicionalmente as perguntas 
a seguir.  

Perguntas para autoavaliação: 

• Como você se sentiu ao ler scripts (ou partes de scripts) de peças teatrais em português e 

em inglês? 

• Como você se sentiu durante a definição do enredo e dos personagens do script de peça 

teatral redigido por seu grupo?  

• Que dificuldades você enfrentou durante o planejamento, a redação e a revisão do script? 

Como buscou superá-las? 

• O que você aprendeu sobre o gênero script de peça teatral?  

• Você se surpreendeu com alguma coisa que aprendeu durante este projeto? Com o quê? 

E por quê? 

• Que palavras e expressões em inglês relacionadas à temática do projeto você aprendeu?    

• Que dificuldades você enfrentou durante a montagem da peça? Como buscou superá-las? 

• Como foi a encenação dos textos dramáticos criados pela turma? Como o público reagiu? 

• Você acha que a encenação dos scripts provocou no público as emoções que vocês 

pretendiam instigar? 

• Como você se sentiu ao ver o trabalho de seu grupo sendo divulgado? 
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• Você faria alguma coisa diferente do que fez ao longo do desenvolvimento deste projeto? 

Em caso afirmativo, o quê? 

• Como você se sentiu ao desenvolver um projeto que integra conteúdos relacionados à 

Língua Inglesa, à Língua Portuguesa e à Arte? 
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