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Standardes e New York State Language
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matriz específica para leitura de teatro
enfocando cursos de dois, cinco e dez dias
ajuda na avaliação dos resultados obtidos
com as propostas constantes do livro. O
último capítulo é dedicado exclusivamente

Title
Reading and theatre
Título
Lectura y teatro
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assunto praticamente inexplorado no Brasil
e em que as tentativas de uso do teatro,
mesmo educacional são mais intuitivas do
que técnico - científicas, não têm a devida
avaliação nem continuidade. Seria bom
contar com trabalhos como os propostos
na obra para uma melhoria da leitura no
Brasil.
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