
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

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

Habilidades: (GO-EF02AR43) 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. 
  

Centros Culturais 

 Você sabia que existem diversos espaços destinados a acontecimentos artísticos em seu município, 

entre eles o centro cultural que permite participar em atividades culturais? Os centros maiores têm 

auditórios com cenários, bibliotecas, salas de informática e outros espaços, com as infraestruturas 

necessárias para organizar workshops ou cursos e realizar concertos, peças de teatro, projeção de 

filmes, etc. Conforme as pessoas vão desenvolvendo o hábito de apreciar variadas modalidades 

artísticas nos centros culturais, ainda mais quando tais programações são gratuitas, elas começam a 

gostar, apreciar  e aprender cada vez mais  sobre Arte. O estado de Goiás tem vários centros 

culturais; hoje vou lhe apresentar alguns que ficam localizados  no município de Goiânia, Anápolis  e  

Mineiros: 

Centro Cultural UFG 

Disponível em: <https://www.aredacao.com.br/cultura/57298/centro-cultural-ufg-sedia-30-apresentacoes-artisticas-na-temporada-2015>. Acesso 
em: 01 dez. 2020. 

https://www.aredacao.com.br/cultura/57298/centro-cultural-ufg-sedia-30-apresentacoes-artisticas-na-temporada-2015


 

 

O Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás - CCUFG é um espaço voltado para a cultura. 

Compromissado com a promoção e a difusão da produção cultural, é articulador da conexão entre 

produtores, universidade e sociedade, operando uma política de democratização dos bens culturais.  

Revitalizado a partir de 2006, concentra a gestão de projetos culturais em dois núcleos: artes 

visuais, música e artes cênicas. O acervo deste núcleo reúne produções de arte contemporânea 

(obras em desenho, gravura, pintura, objeto, escultura, instalação, fotografia, vídeo e vídeo 

instalação) de autoria de artistas locais, nacionais e internacionais. 

Centro Cultural e memória São Francisco 

 
Disponível em: < http://culturaanapolis.com.br/espacos-culturais/centro-de-cultura-e-memoria-sao-francisco-1f5a2 >. Acesso em: 01 dez. 2020. 
 

O Centro de Cultura e Memória São Francisco, em Anápolis, é o mais novo espaço cultural dedicado 

à arte, dança, teatro, música e formação. Localizado no Bairro Jundiaí, o espaço reúne teatro, 

miniauditório, anfiteatro e museu no mesmo ambiente.  O centro cultural possui um teatro de palco 

italiano com capacidade para 756 pessoas, divididos em duas áreas: térreo (606 lugares) e superior 

(150 lugares). Possui, também, uma moderna e completa estrutura  de som e luz, palco e dois 

camarins com banheiros. Os assentos são revestidos com tecido bordô. A área externa tem ainda 

café e bilheteria. A programação é eclética e contempla os segmentos do teatro, música, humor e 

teatro infantil. A ideia é complementar a rotina dos frequentadores com opções culturais acessíveis 

e de qualidade artística. 

http://culturaanapolis.com.br/espacos-culturais/centro-de-cultura-e-memoria-sao-francisco-1f5a2


 

 

Centro Cultural Santo Agostino 

Disponível em: <http://www.mineiros.go.gov.br/noticia.php?id=838>. Acesso em: 01 dez. 2020. 

O espaço é tombado como Patrimônio Histórico-Cultural do município. Os recursos são oriundos de 

parceria entre Prefeitura de Mineiros e o Programa Energia Social para Sustentabilidade Local. A 

iniciativa leva em conta demandas das comunidades. O espaço reestruturado oferece à população 

aulas de teatro, música, dança e artesanato, entre outras atividades. Também é espaço para 

apresentações artísticas de dança, teatro e música. 

Hora da atividade: 

 Agora que você já sabe o que é um centro cultural, faça uma pesquisa junto com seus familiares e 

procure saber:  

1-  Escreva o nome do Centro Cultural de sua cidade? 

___________________________________________________________________________ 

2- Faça o desenho de um Centro Cultural de sua preferência e pinte:  

http://www.mineiros.go.gov.br/noticia.php?id=838


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Se por acaso não encontrar um Centro cultural na sua cidade, você pode verificar 

também em outras cidades do  seu estado. 

 

Material complementar:  

Disponível em: <https://centrocultural.ufg.br/ >. Acesso em: 01 dez. 2020. 

Disponível em: <https://www.goiania.go.gov.br/sobre-goiania/centros-culturais/>. Acesso em: 01 

dez. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hHVkukk5S0o>. Acesso em: 01 dez. 2020. 

https://www.goiania.go.gov.br/sobre-goiania/centros-culturais/
https://www.youtube.com/watch?v=hHVkukk5S0o

