
Ministério da Cidadania 
e Grupo EcoRodovias apresentam:

FAZENDO TEATRO
NA ESCOLA



Fa
ze

nd
o 

te
at

ro
 n

a 
es

co
la

Fa
ze

nd
o 

te
at

ro
 n

a 
es

co
la

32

Olá, professor(a)!
 

Dando continuidade à nossa 
Jornada Ecoviver, agora vamos 

mergulhar na etapa Mostras de Teatro.
Este Guia traz informações e dicas 
úteis para a finalização do projeto 

Ecoviver com os(as) alunos(as) 
ser bem-sucedida.

Bom trabalho e sucesso no 
encerramento de sua Jornada!

EXPEDIENTE

PROJETO ECOVIVER
Diretoria: João Francisco de C. P. Santos
Gerência: Emiliana de Paula
Coordenação de Produção: Fabiana Guilherme
Coordenação de Comunicação: Michelle Prazeres

GUIA FAZENDO TEATRO NA ESCOLA
Conteúdo: Richard Rebelo
Edição: Emiliana de Paula e Michelle Prazeres
Revisão de Texto: Rafael Bacchi
Projeto Gráfico e Diagramação: Alberto Rodrigues

Realização: Ministério da Cidadania
Patrocínio: Grupo EcoRodovias
Idealização: Instituto para o Desenvolvimento 
Sustentável – INDES

SUPORTE
Diretamente com a coordenadora do Ecoviver 
de sua região

www.ecoviver.com.br
www.facebook.com/jornadaecoviver
www.instagram.com/projetoecoviver 
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Sobre esta etapa da Jornada
Na etapa “Mostras de Teatro” da Jornada Ecoviver, 
o grupo que está desenvolvendo o projeto iniciará as 
atividades relacionadas à peça de teatro e às mostras na 
escola e na cidade. 

A peça de teatro
Produzir uma peça de teatro com um grupo de 
alunos(as) é um desafio, mas é também um momento 
muito divertido do projeto. É a oportunidade que 
os(as) alunos(as) têm de vivenciar por meio de uma 
linguagem artística tudo aquilo que eles(as) aprenderam. 
Aproveitem para desfrutar juntos(as) de grandes 
momentos de aprendizagem: escrever o texto, definir 
os papéis e ensaiar a peça. Com certeza, o grupo fixará 
conhecimentos e se tornará ainda mais entrosado e 
motivado a continuar desenvolvendo ações de melhoria. 

A Mostra na Escola
Após a finalização da etapa de montagem da peça, 
será o momento de abrir as portas da escola para que 
famílias, vizinhos, amigos e toda a comunidade do 
entorno possam conferir e prestigiar o trabalho dos(as) 
alunos(as) e professores(as): é a Mostra na Escola! Esse 
evento – que encerra as atividades anuais do projeto em 
cada escola participante – tem o objetivo de compartilhar 
as conquistas e avanços do grupo que desenvolveu 
as atividades com toda a comunidade escolar. Além 
de democratizar a cultura e fomentar a arte, o evento 

FAZENDO TEATRO 
NA ESCOLA

proporciona ao público uma experiência de
sensibilização em relação às questões de seu próprio 
cotidiano, mostrando como é possível tratar os temas 
da atualidade, relacionados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

LEMBRE-SE 
• Agende a data da 
Mostra na Escola com 
a diretora e com 
a coordenadora local 
do Ecoviver.
• Divulgue a data para 
a escola e para 
a comunidade. 
• Organize o ambiente para receber os(as) convidados(as). 
• Prepare seus alunos e alunas para serem os anfitriões 
e brilharem nesse dia.
• Faça registros. 
• Após a apresentação, comemore o sucesso da Mostra 
com a turma.

A Mostra na Cidade
As apresentações teatrais mais representativas do projeto 
são reunidas em uma Mostra Artística Final na Cidade. 
Nesse dia, os selecionados têm a oportunidade de 
apreciar e prestigiar o desenvolvimento do projeto 
realizado por outras escolas da mesma cidade, além de 
apresentar suas produções artísticas para toda 
a comunidade, já que esse evento é aberto. 
A Mostra na Cidade marca o encerramento do Ecoviver 
em cada município.
A comissão que seleciona os grupos para a Mostra na 
Cidade é formada pela coordenação do Ecoviver da região 
e representantes da Secretaria de Educação do Município. 



Fa
ze

nd
o 

te
at

ro
 n

a 
es

co
la

Fa
ze

nd
o 

te
at

ro
 n

a 
es

co
la

76

Sobre o teatro
O teatro é a arte do encontro entre o ator, que 
representa algo, e o público, que recebe e sente algo sobre 
a representação. Sendo assim, o teatro é uma sequência 
de acontecimentos representados presencialmente, 
permeados de simbologia e poesia cênica, como quando 
a atriz deixa cair o lenço branco na frente do ator, que 
interpreta o jovem enamorado. 
Esse gesto está repleto de poesia e tem uma significância 
para o público, que faz imediatamente a leitura das 
intenções da moça e sente o início daquele romance. 
Dessa maneira vamos construir uma peça com as ações 
que queremos representar e preenchê-las de poesia 
e significado com o objetivo de levar o público a sentir algo 
sobre o que representamos.

ORIENTAÇÕES 
O projeto Ecoviver tem importantes instruções para você 
montar o espetáculo e preparar a Mostra na Escola. 
Você e seus alunos são agora uma equipe de criação. 

A coordenadora local do projeto Ecoviver agenda 
o dia da Mostra Final de acordo com a disponibilidade 
do espaço do teatro e divulga as datas e locais a todos 
os envolvidos.
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Passo 1
Defina o tema a ser abordado na peça. 
Para isso, considere o que trabalhamos na 
Jornada Ecoviver e o que você, seus alunos 
e alunas levantaram na etapa Nossa História. 
O espetáculo falará sobre esse assunto. 

Passo 2
Elabore a síntese do espetáculo 
(vamos contar a história de...). 
Invente uma breve história, com 
personagens que representarão 
as ações que contam a história, 
pensando em:
Onde a história acontece? 
Quem são os personagens? 
Por que agem dessa maneira 
ou o que os motiva?

Passo 3
Monte a sequência de cenas com 
a cronologia dos fatos.
Usando a síntese, vamos identificar 
o passo a passo das situações que 
representam nossa história e colocar em 
ordem cronológica de cenas.

Mapa de criaç ão do teatro

Lembre-se: definir um título para 
o espetáculo é muito importante. 

Pode ser uma frase do(a) texto que 
contenha a síntese da peça ou uma frase 
com o nome da personagem principal.  
O importante é conter a indicação clara 

da história que estamos contando.
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Passo 4
Escolha os personagens.
Quem representa o que e quais 
os personagens da história?

Passo 5
Monte as cenas. 
As cenas são formadas pelas 
situações e ações que contam 
a história.
Lembre-se que, na representação, 
gestos, ações e/ou situações 
também nos contam algo, 
também são dramaturgia, 
além do texto.

Atenção: sua peça deve ter no máximo 
10 minutos de duração.

Lembre-se: escreva, junto com 
os(as) alunos(as), uma sinopse da peça. 

Preencha a ficha técnica disponível no site 
do projeto Ecoviver: www.ecoviver.com.br (você também 

pode acessar pelo QR Code abaixo).
Para ler o QR Code, basta a abrir a câmera do seu celular 

e posicioná-la como se fosse “fotografar” o código. 
Baixe e preencha a ficha e envie por e-mail para 

a coordenadora local do Ecoviver. 
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Em todo o processo de montagem, os momentos mais 
valiosos estão na vivência de cada etapa e na divertida 
maneira como abordamos o tema da Jornada Ecoviver 
e o colocamos em nossa história, na poesia, com 
metáforas e analogias com as quais colorimos as cenas. 
É valioso ver como o(a) aluno(a) interpreta, à maneira 
dele(a), um rei ou uma rainha ou um velho marinheiro... 
Há neste processo a busca pelo nosso modo de contar 
uma história, e o resultado deve ser um espetáculo 
original sobre um tema que tocou o grupo durante 
a Jornada Ecoviver.

Bons ensaios e bom espetáculo a todos(as)!

Passo 7
Faça ensaios direcionados.  Vamos 
definir nosso espetáculo usando 
as melhores escolhas do ensaio aberto, 
os figurinos, a sonoplastia, as músicas 
ou efeitos sonoros e um possível cenário.

Passo 6
Faça ensaios abertos. Eles dão mais 
autonomia aos alunos e alunas artistas.
Nos ensaios, convide os(as) alunos(as) 
a brincar de ser aquele(a) personagem 
e propor como fariam as cenas 
que criamos.

 

Passo 8
Apresentação. Hora de mostrar ao público 
o que criamos.

Lembre-se: a sonoplastia refere-se aos 
sons e músicas que dão “clima” às 
cenas. Pode indicar a entrada de um 
personagem, criar uma atmosfera de 
aventura, suspense ou ligação entre uma 
cena e outra. 
A escolha da sonoplastia vem depois da 
montagem das cenas.
Os figurinos, adereços e cenário não 
necessariamente precisam ter um tom 
realista. Por exemplo, se o aluno/ator 
ou a aluna/atriz nos diz estar numa 
floresta, o elenco pode formar a floresta 
fisicamente ou podemos pegar apenas         
 alguns elementos de floresta para dar 
 ao espectador a possibilidade de  
imaginar a sua própria floresta. Lembre 
das convenções do teatro, sobre as 
quais falamos no work 2.
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Cidade:
 
Escola:
 
Nome da peça:

 
Autor(es):

Ficha Técnica 
para peças de teatro 
do projeto Ecoviver

1) Sinopse: (um parágrafo de resumo da peça 
com seus objetivos e mensagem)

2) Direção: nomes do(as) professor(a) ou professores(as) 
responsáveis pela peça 

3) Elenco: (nomes dos alunos e alunas)

4) Cenário e adereços: (nome de quem os elaborou)

5) Trilha sonora: (nome do responsável pelas músicas)

6) Apoios/parceiros: (da escola e da comunidade)




