
COMPANHIA DE TEATRO NO COLÉGIO FLORESTAL

A Companhia de teatro  Viv’Art  de Irati,
sob a direção de Claudete Basen, trouxe ao Colégio
Florestal  a  rica  oportunidade  de  nossos  alunos
internos e toda a comunidade escolar, professores,
funcionários e familiares assistirem uma peça teatral
linda e emocionante, com artistas da cidade e em
sua maioria alunos de escolas públicas. 

A peça já encenada diversas vezes na região, é
uma adaptação da famosa narrativa já conhecido da
literatura mundial, a obra “O Pequeno Príncipe”, de
autoria do escritor francês Antoine de Saint Exupéry, considerado um verdadeiro
clássico da literatura universal, sendo o mais vendido no mundo todo, tendo sido
editado pelo menos 500 vezes.  Vale lembrar que esta obra foi escrita e ilustrada
durante Segunda Guerra Mundial, e demonstra um mundo paralelo a nossa realidade,
que tem a ver com a verdadeira essência de todos nós, em uma reflexão profunda
sobre a condição da natureza humana. Seus ensinamentos nos fazem questionar
como estamos vivendo, para que tomemos consciência de como podemos aprender a
ser pessoas melhores. 

 1.“ O essencial é invisível aos olhos”  nos recorda que somos muito mais

que esse mundo de aparências, e que as coisas mais importantes são as que não se
podem  ver,  são  as  que  podemos  apenas  sentir,  como  o  amor,  a  bondade,  a
generosidade e a amizade.

2. “ Conheça a si mesmo e poderá compreender melhor os outros” nos convida

a dedicar-se ao próprio autoconhecimento, dedicar-se a si mesmo, sempre é mais

complicado que julgar os outros. O fácil é se queixar de como é o mundo e como

nós gostaríamos que ele fosse, mas o que você está fazendo para contribuir para

criar um mundo melhor?

Confira as fotos desta tarde cultural
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