Informativo 12 / 2019
7º ano – Ensino Fundamental

Atividade Externa – 1º trimestre
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

A economia em expansão aliada a um contexto político favorável, como foi o governo de
Bento Munhoz da Rocha Neto, contribuem para que a década de 50 seja para Curitiba um
período de expressiva evolução cultural. Nessa época além do Teatro Guaíra, são
idealizados outros tantos projetos, como a Biblioteca Pública do Paraná e o Centro Cívico.
O projeto arquitetônico do atual Teatro Guaíra é do engenheiro Rubens Meister (1922 –
2009),
um
dos
precursores
da
arquitetura
moderna
no
Paraná.
A construção do Teatro Guaíra é iniciada em 1952 e em 1954 é inaugurado o primeiro de
três auditórios que compõem o edifício: o Auditório Salvador de Ferrante, conhecido também
como Guairinha. O grande auditório Bento Munhoz da Rocha Netto, também conhecido
como Guairão, cuja inauguração estava prevista para 1971, é inaugurado em dezembro de
1974, depois de ser reconstruído após um incêndio em abril de 1970, que o deixou
substancialmente
destruído.
Em 28 de agosto de 1975 é inaugurado o último auditório, Glauco Flores de Sá Brito,
também conhecido como Mini auditório, completando o projeto do complexo cultural, que a
partir de então passava a se chamar Fundação Teatro Guaíra. O espaço total dos auditórios
passa a ser de 16.900 metros quadrados, com uma capacidade total de 2.757 lugares.
Data: 09 de abril
•

7º ano A – 10h (sairemos da escola às 9h20min)

•

7º ano B – 15h (sairemos da escola às 14h20min)

Local: Teatro Guaíra
Endereço: Rua XV de Novembro, 971.
Custo:R$ 20,00 (a serem pagos até o dia 04/04 na coordenação)
....................................................................................................................................................................
Ref. Inf 12 /19 – Teatro Guaíra - 7º ano - Ensino Fundamental - 1º trimestre

Autorizo meu(minha) filho(a) ___________________________________________________
do 7º ano ______ a participar da atividade externa do 1º trimestre.
7º ano A e B – dia 09 de abril
Custo: R$ 20,00
_____________________________________________
Ass. Pais / e ou Responsáveis
1

