
 
 

Atividades Complementares - 2022 
Syllabus  

 
Nome da atividade: Curso livre de Teatro – Célia Helena no Bandeirantes 
 
Série: 1.a e 2.a séries do Ensino Médio. 
 
Carga Horária Semanal: 1 aula semanal (quintas-feiras, das 13h30 às 15h30), com duração de 2hs. No 
fim do primeiro e ao longo do segundo semestre, os participantes precisarão dedicar até por volta 
de 1h por semana para estudar/preparar as cenas previstas e estabelecidas antecipadamente. Caso 
seja necessário, algum encontro extra poderá ser solicitado, de acordo com a disponibilidade e 
agenda dos participantes e das instituições envolvidas. 
 
Duração: Anual; de 17 de março a 08 de dezembro de 2022. 
 
Docente(s) responsável: Luana Freire  
 
Créditos Validados: 54 horas/ano aproximadamente. 
 
Equipe de professor(es): Joana Dória, Luana Freire, Luciana Barboza, Gabriela Alcofra, Gustavo 
Vellutini, Sonia Goussinsky e algum outro integrante da equipe docente do Célia Helena que possa 
contribuir com o trabalho. 
 
Número de vagas: 35. 
 
Pré-requisitos: Não se aplica. 
 
Objetivos gerais:  

• O teatro, por ser uma arte da presença, do encontro e do processo criativo colaborativo, oferece 
saberes específicos que impactam, de modo concreto, no desenvolvimento humano em toda a 
sua complexidade.  

• O teatro, por meio do planejamento artístico em redes de colaboração, contribui para a 
compreensão de que a vida em coletivo só é possível a partir da compreensão das 
singularidades que compõem esse coletivo, desenvolvendo habilidades que possibilitem o 
convívio com a diversidade e o debate de ideias.  

• Por ser um campo de conhecimento, o teatro, ao articular teoria e prática, impulsiona o 
desenvolvimento da autopercepção e, principalmente, da expressão do sujeito no mundo, por 
meio de um constante processo relacional consigo, com o outro e com o meio ambiente.  

• Tem como foco, por meio do processo criativo, expandir a leitura sobre o mundo ao promover o 
saber que vem da experiência, ampliar o repertório imaginário, desenvolver a sensibilidade 
estética e relacional, além de potencializar a formação de indivíduos críticos, autônomos e 
inventivos.  

 
Ementa:  

A prática artística como lugar de conhecimento e percepção de si mesmo e do mundo. 
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