
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Sistemas da Linguagem: Espaços destinados a acontecimentos 
artísticos em seu município. 

Habilidades: (GO-EF03AR43) Conhecer, por meio de sites, fotos, vídeos e/ou visitas presenciais 
orientadas, espaços diversos destinados a acontecimentos artísticos em seu município: auditórios, 
teatros, espaços culturais, pontos de cultura, centros comunitários. 

  

Espaços artísticos 

Mas afinal, o que são espaços artísticos? São espaços onde acontecem apresentações artísticas 

diversas como: teatro, dança, performance, rituais artísticos, etc. O mesmo espaço, muitas vezes, 

comporta cinema, bar, teatro ou auditório e/ou espaço para exposição de obras artísticas. Por 

exemplo, aqui em Goiânia temos o Teatro Sesi. Ele é formado pela parte do teatro, tem um café 

(um lugar para comprarem comida e bebida) e o hall, que nesse caso, por exemplo, como na 

imagem abaixo, é o salão de espera da plateia, onde é aproveitado para exposição de arte; em 

alguns casos são utilizados para feiras de artesanato ou comida e bebida. 

 

 
Disponível em: <http://www.teatrosesi.com.br/teatrosesi/site/GaleriaFotos.do?acao=carregarPorChave&vo.chave=eventos  >. Acesso em 25 nov. 

2020. 

A imagem que segue, mostra parte do palco e da plateia do Teatro Rio Vermelho/Goiânia, espaço 

onde acontecem as apresentações artísticas. 

http://www.teatrosesi.com.br/teatrosesi/site/GaleriaFotos.do?acao=carregarPorChave&vo.chave=eventos


 

 

 

Disponível em: <https://teatrocaetanno.wordpress.com/2011/01/03/espacos-culturais-em-goiania/>. Acesso em 25 nov. 2020. 

 

Já a imagem abaixo mostra o Hall do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro/Café/Bar, onde o 

espaço é reservado para a espera da plateia, tanto para o teatro quanto para o cinema e, 

geralmente, é aproveitado para apresentações artísticas também, ou seja, nesse mesmo espaço 

podem acontecer três coisas ao mesmo tempo. E como pode ser observado, ao lado tem um bar.  

 
Disponível em: < https://www.curtamais.com.br/goiania/conheca-a-rua-da-cultura-onde-a-arte-se-encontra-em-goiania >. Acesso em 25 nov. 2020. 

 

E não podemos deixar de fora o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, que é um espaço 

onde se pesquisa, se produz e se ensina arte no Estado de Goiás. 

 
Disponível em: < https://pt.foursquare.com/v/centro-de-estudos-e-pesquisa-ciranda-da-

arte/505a3df1e4b09684f92dc94e?openPhotoId=514b6f07e4b089e652b7f5c5 >. Acesso em 26 nov. 2020. 

https://teatrocaetanno.wordpress.com/2011/01/03/espacos-culturais-em-goiania/
https://www.curtamais.com.br/goiania/conheca-a-rua-da-cultura-onde-a-arte-se-encontra-em-goiania
https://pt.foursquare.com/v/centro-de-estudos-e-pesquisa-ciranda-da-arte/505a3df1e4b09684f92dc94e?openPhotoId=514b6f07e4b089e652b7f5c5
https://pt.foursquare.com/v/centro-de-estudos-e-pesquisa-ciranda-da-arte/505a3df1e4b09684f92dc94e?openPhotoId=514b6f07e4b089e652b7f5c5


 

 

Como pode ser observado, foram apresentados alguns espaços artísticos em Goiânia, mas existem 

muitos outros; agora prepare-se para conhecê-los melhor por meio da atividade. 

Atividade 1: Faça uma pesquisa na internet ou pergunte para as pessoas que moram com você, 

realize um mapeamento e escreva pelo menos 10 nomes de espaços de apresentações 

artístico/culturais em Goiânia/Goiás e na sua cidade, caso não more na capital. Alguns desses 

espaços você pode encontrar no material complementar.  

1 ___________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________ 

4 ___________________________________________________________________________ 

5 ___________________________________________________________________________ 

6 ___________________________________________________________________________ 

7 ___________________________________________________________________________ 

8 ___________________________________________________________________________ 

9 ___________________________________________________________________________ 

10 ___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Agora escolha um deles que você colocou acima, poste uma foto aqui e escreva as 

principais características desse espaço artístico cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principais características: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Material complementar:  

Disponível em: < https://miriam-aline-arte-educacao-intermediatica-digital.webnode.com/espaco-

artistico/ >. Acesso em: 24 nov. 2020. 

Disponível em: < https://teatrocaetanno.wordpress.com/2011/01/03/espacos-culturais-em-

goiania/ >. Acesso em 24 nov. 2020. 

Disponível em: < https://www.curtamais.com.br/goiania/conheca-a-rua-da-cultura-onde-a-arte-se-

encontra-em-goiania >. Acesso em 25 nov. 2020. 

 

 

https://miriam-aline-arte-educacao-intermediatica-digital.webnode.com/espaco-artistico/
https://miriam-aline-arte-educacao-intermediatica-digital.webnode.com/espaco-artistico/
https://teatrocaetanno.wordpress.com/2011/01/03/espacos-culturais-em-goiania/
https://teatrocaetanno.wordpress.com/2011/01/03/espacos-culturais-em-goiania/
https://www.curtamais.com.br/goiania/conheca-a-rua-da-cultura-onde-a-arte-se-encontra-em-goiania
https://www.curtamais.com.br/goiania/conheca-a-rua-da-cultura-onde-a-arte-se-encontra-em-goiania

