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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será estudado o texto teatral. Os alunos terão contato com um 
texto e, a partir dele, produzirão o próprio texto teatral. Aqui também será es-
tudada a denotação e a conotação, tão importantes para a construção tanto 
de textos poéticos (já estudados) quanto de textos teatrais.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender estrutura do texto teatral.

 • Produzir um texto teatral.

 • Relembrar os conceitos de denotação e conotação.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Representação e comunicação.

 • Investigação e compreensão.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Projetor multimídia.

 • Livro didático.

 • Internet.

 • Livros de texto teatral.

 • Xerox de textos.

O texto teatral escrito
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Comece a aula com uma sondagem a respeito do que os alunos sabem sobre 
o texto teatral. Em seguida, projete algum vídeo com uma leitura dramática. 

Pergunte para os alunos o que notaram de diferente do texto lido (espera-se 
que os alunos digam que se assemelha ao texto narrativo, pois tem as carac-
terísticas do texto narrativo (fatos, personagens, enredo apresentado, tempo, 
espaço) e também que a função do texto teatral é ser representado.

Em seguida, explique e sistematize as características do texto teatral.

Faça, com os alunos, a leitura dos textos (páginas 67 a 69). Proponha uma 
leitura dramática.

Realize os exercícios propostos (páginas 69 e 70). 

Inicie a aula com a correção dos exercícios solicitados na aula anterior. Du-
rante a correção será possível verificar se os alunos entenderam ou não as 
características do texto teatral.

Passe, então, à produção do texto, exercício 1 (página 71). A produção é uma 
proposta a partir de uma cena de teatro. Sugira que pode ser uma cena de 
uma peça ou a leitura de um texto dos livros de teatro escolhidos.

Peça que realizem a atividade de produção, exercício 2 (páginas 71 e 72).

É importante recolher as produções para corrigi-las e dar a devolutiva na pró-
xima aula.

AULA 1

AULA 2

PREPARAÇÃO

Para este capítulo é preciso compreender as características do texto teatral, 
bem como os conceitos de denotação e conotação. 

Apresente as características do texto teatral em ppt, essa pode ser uma es-
tratégia para a fixação do conteúdo. Vale também levar para a sala de aula 
algumas obras teatrais, como “A aventura do teatro” (Maria Clara Machado); 
“O noviço” (Martins Pena); “Esperando Godot” (Samuel Becket), entre outras. 
Prepare também a atividade do acompanhamento de aprendizagem.
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Para a verificação do capítulo, pegue um trecho do livro Eles não usam Black 
Tie (ou de Trair e coçar..., página 71), xeroque, distribua para os alunos agru-
pados e peça que escrevam as características do texto teatral com exemplos 
tirados do texto. Em seguida, solicite que façam a leitura dramática do trecho.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Inicie a aula com a devolutiva dos textos escritos. Devolva aos alunos para 
que façam a reescrita, se necessário.

Solicite que os alunos resolvam os exercícios propostos (páginas 73 a 75) 
sobre conotação e denotação. Fale sobre a importância dos sentidos cono-
tativo e denotativo para a construção do texto.

Faça a correção e sane as possíveis dúvidas. 

Acompanhamento de aprendizagem

AULA 3


