
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

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

Habilidades: (GO-EF01AR43) 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 

e, entre eles, podemos destacar os centros culturais, esses espaços que permitem a apresentação 

de diversas atividades culturais? Esses centros têm o objetivo de promover a cultura entre os 

habitantes de uma comunidade. 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, espetáculos, danças, circo, teatros, projeção de filmes, etc. O estado de 

Goiás tem vários centros culturais em vários municípios; nesta atividade você vai conhecer três 

deles que ficam localizados no município de Goiânia, Porangatu e Goianésia: 

Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro 

 
Disponível em: < https://diariodegoias.com.br/goiania-ouro-recebe-propostas-para-o-segundo-semestre/>. Acesso em: 01 dez. 2020. 

https://diariodegoias.com.br/goiania-ouro-recebe-propostas-para-o-segundo-semestre/


 

 

 

O Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro foi inaugurado em 21 de junho de 2006, com o objetivo 

de democratizar o acesso da população aos bens culturais e fomentar o talento local em todas as 

suas formas de manifestação. Atualmente, o Goiânia Ouro possui um teatro com capacidade para 

291 pessoas, um cinema com capacidade para 217 pessoas, um bar conhecido como Café Cultura, 

além de uma loja e o espaço Prosa e Verso, localizado no centro da cidade de Goiânia. 

 

Centro Cultural de Porangatu 

 
Disponível em: < http://www.overmundo.com.br/guia/mostra-teatro-nacional-de-porangatu>. Acesso em: 01 dez. 2020. 

 

O Centro Cultural de Porangatu se localiza na Praça Ângelo Rosa Moura, no Setor Central, 

em Porangatu, Goiás. O teatro possui lugares para 300 pessoas, uma biblioteca, salas para oficinas 

artísticas e galeria de arte. A partir da infraestrutura do Centro Cultural de Porangatu, o município 

ficou mais forte na área das políticas culturais. Isso tem destacado a cidade para a cultura nacional e 

internacional. Um bom exemplo disso é a realização da Mostra Nacional de Teatro de Porangatu – o 

TENPO que tem oferecido ao público atrações de renome nacional e público de várias cidades do 

país. 

http://www.overmundo.com.br/guia/mostra-teatro-nacional-de-porangatu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porangatu


 

 

Centro Cultural Berchiolina Rodrigues 

 
Disponível em: < https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g2344293-d8611960-Reviews-Centro_Cultural_Berchiolina_Rodrigues-

Goianesia_State_of_Goias.html>. Acesso em: 01 dez. 2020. 

 

 O Centro Cultural Berchiolina Rodrigues é situado no centro de Goianésia, Goiás.  É um local para ir 

ver apresentações de teatro e de musicais na cidade. Ao entrar tem um mural de história da cidade. 

 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:  

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g2344293-d8611960-Reviews-Centro_Cultural_Berchiolina_Rodrigues-Goianesia_State_of_Goias.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g2344293-d8611960-Reviews-Centro_Cultural_Berchiolina_Rodrigues-Goianesia_State_of_Goias.html


 

 

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://site.educacao.go.gov.br/centro-cultural-martim-cerere/>. 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://guiafacil.com/site/centro-cultural-de-

porangatu/porangatu/go/6233625063/>. Acesso em: 01 dez. 2020. 

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

 

 

 

 

https://site.educacao.go.gov.br/centro-cultural-martim-cerere/
https://www.goiania.go.gov.br/sobre-goiania/centros-culturais/
https://guiafacil.com/site/centro-cultural-de-porangatu/porangatu/go/6233625063/
https://guiafacil.com/site/centro-cultural-de-porangatu/porangatu/go/6233625063/
https://www.youtube.com/watch?v=hHVkukk5S0o

