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Nota de Imprensa 

 
Atrações gratuitas para pais e filhos são 

destaque no Santander Cultural  
 

 Domingo em Família oferece sessões de cinema, show musical e oficinas 
criativas. 

 
Porto Alegre, 08 de junho de 2015 – No segundo domingo de junho, dia 14, das 13h30 às 
17h, a unidade de cultura do Santander na capital gaúcha oferece programa especial para toda 
a família com entrada franca. O Domingo em Família é uma iniciativa em sintonia com a política 
cultural do Santander, que potencializa a troca de conhecimento por meio de ações 
institucionais, programas e projetos. Com o mote Arte para todos, o Santander Cultural 
desenvolve atividades para que pais e filhos aproveitem o espaço cultural e tudo que ele pode 
oferecer. Esta edição traz o filme O Estranho Mundo de Jack; Orquestra de Brinquedos; 
oficinas e visita mediada às exposições José Damasceno: plano de observação e Documentos, 
um prédio e outras histórias. 
 

14 de junho de 2015 
Arte para todos no Santander Cultural 
Atividade gratuita 
Retirada de ingressos para cinema e show de música e inscrições para oficinas a partir 
das 13h na Bilheteria do Santander Cultural  

 
CINEMA 
 
O Estranho Mundo de Jack, de Henry Selick  
Sessões: 13h30, 15h e 17h 
O Estranho Mundo de Jack 
The Nightmare Before Christmas, Estados Unidos, 1993, cor, 76 min 
Jack Skellington vive na Cidade do Halloween, um local habitado por criaturas fantásticas que 
passam o ano organizando o Dia das Bruxas. Certo dia, ele atravessa  o Portal do Natal e, 
encantado com o que vê, convence seus amigos a sequestrarem o Papai Noel para fazer o seu 
próprio Natal. 
 
MÚSICA 
 
Orquestra de Brinquedos 
Horário: 17h 
Sala Multiuso 
Projeto do premiado músico Yanto Laitano, é um espetáculo com músicas tocadas por 
instrumentos de brinquedo. Vestidos como soldadinhos de chumbo, cinco talentosos músicos 
apresentam O Trenzinho do Caipira (Villa-Lobos), Felicidade (Lupicínio Rodrigues), Pezinho 
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(folclore gaúcho), Marcha Soldado, o tema da Nona Sinfonia (Beethoven), Imagine (John 
Lennon) e outras composições conhecidas do público de todas as idades, em divertidos e 
criativos arranjos. Na formação, além de Yanto, os musicos Fábio ‘Musklinho’ Ly, Filipe 
Narcizo, Beto Chedid e Marina Mendo. 
 
OFICINAS CRIATIVAS E ATIVIDADES 
 
Vendo Riso 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Sala Multiuso  
Faixa etária: livre 
Ministrante: Janaina Lima – palhaça, atriz e produtora de arte 
Venha descobrir a graça de rir de si mesmo através de exercícios teatrais. Esta atividade é 
oferecida para pais e filhos. 
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
Design de Superfície para Crianças – CARIMBO 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Atelier 1  
Faixa etária: livre 
Ministrante: Luciana Pinto – designer visual com especialização em Design de Superfície  
Este curso pretende exercitar a capacidade de desenho e criação das crianças e desenvolver 
seu próprio carimbo para impressão. 
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
Oficina de stencil para crianças 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Atelier 2  
Faixa etária: livre 
Ministrante: Lara Sosa Dias – artista visual com especialização em Gestão Cultural 
A atividade é voltada para crianças e pretende desenvolver a técnica do stencil, um método de 
impressão que permite a reprodução de uma imagem ou padrão gráfico. 
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
Contação de Histórias na Bibloteca - “Contando e Encantando” 
Horário: às 14h e às 16h 
Local: Biblioteca Santander Cultural  
Faixa etária: 4 a 12 anos 
Ministrante: Letícia Lemos - contadora de histórias e licenciada em Artes Visuais 
Levar a criança a uma divertida viagem ao mundo dos livros. Mostrar a arte nas histórias, 
através das cores, desenhos, formas, personagens e ilustrações.  
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
ARTES VISUAIS 
 
Visitas mediadas às exposições 
Horários: 13h30 e 15h 
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Local de encontro: Grande Hall 
Vagas por ordem de chegada. 
José Damasceno: plano de observação 
De 20 de maio a 26 de julho 
Documentos, um prédio e outras histórias 
Exposição permanente 
 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 

 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
seg, das 11h às 15h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
não abre aos feriados 
  
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 
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(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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