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Nota de Imprensa 

 
Santander Cultural realiza edição  

do Domingo em Família 
 

 Programação totalmente gratuita oferece sessões de cinema, show musical e 
oficinas criativas. 

 
Porto Alegre, 10 de agosto de 2015 – No terceiro domingo de agosto, dia 16, das 13h 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 a cantora e compositora mineira Érika Machado com espetáculo 
infantil Superultramegafluuu; sessões do filme Up – Altas Aventuras, de Pete Docter, Bob 
Peterson; oficinas criativas e visitas guiadas nas mostras de artes visuais. Vale ressaltar que 
trata-se do último dia para conhecer a mostra José Damasceno: plano de observação, além da 
recém inaugurada exposição Tuca Reinés: O Olhar Vertical, com um recorte inédito de 
fotografias aéreas de cidades brasileiras.  
 
CINEMA 
UP – ALTAS AVENTURAS 
Sessões: 15h, 17h e 19h 
Up, Estados Unidos, 2009, cor, 96 min 
Aos setenta e poucos anos, um velhinho viúvo que passou a vida sonhando em explorar o 
planeta resolve concretizar seu objetivo. Na iminência de ser internado num asilo, ele faz com 
que sua casa inteira levante voo através de centenas de balões, e sai numa jornada incrível 
dos Estados Unidos até a América do Sul, tendo como companheiro de aventuras um escoteiro 
de 8 anos que embarcou na viagem por acidente. 
D: Pete Docter, Bob Peterson. G: Animação. CI: Livre. Oscar 2010: Prêmios de Melhor Filme 
de Animação e Trilha Sonora, e indicações a Melhor Filme, Roteiro e Som. Globo de Ouro 
2010: Melhor Filme de Animação e Trilha Sonora. BAFTA 2010: Prêmios de Melhor Filme de 
Animação e Trilha Sonora, e indicações a Melhor Roteiro e Som. 
 
MÚSICA 
Espetáculo: SUPERULTRAMEGAFLUUU com Érika Machado  
Horário: 17h 
Local: Sala Multiuso 
Um dos melhores espetáculos para crianças chega a Porto Alegre para o Domingo em Família. Érika 
Machado aposta no equilíbrio entre exagero e simplicidade, combinando personagens coloridíssimos e 
uma produção musical simples e de rara eficiência. A produção é de John Ulhoa, do Pato Fu, que usou 
bases eletrônicas de muita elegância, para rechear letras que falam do amor, em O Melhor da Vida, a 
imaginação em Elefante Amarelo, o tempo em O Relógio, além de virar alguns contos de fadas de 
cabeça para baixo (O Lobo é legal). Com cenários assinados por Érika e Filipa Bastos, o show conta 
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com a participação do músico Daniel Saavedra. Nascida em 1977, em Belo Horizonte, Érika é formada 
em artes plásticas, com recente mestrado em Portugal. É hoje umas melhores cantoras e compositoras 
da nova safra da música brasileira.  
 
OFICINAS 
JARDIM DAS SENSAÇÕES 
Venha viver uma história com sensações e despertar o corpo. Quando os olhos se fecham 
todos os outros sentidos afloram. Um novo jeito de contar histórias e viver aventuras. 
Horário: às 14h, 15h e 16h 
Ministrante: Janaina Lima – palhaça, atriz e produtora de arte 
Faixa etária: livre 
Vagas: por ordem de chegada e sujeito a lotação 
Local: sala multiuso  
 
COZINHA DE TINTAS 
A proposta consiste em incentivar o desenvolvimento criativo das crianças, no feitio de tintas 
que utilizam materiais facilmente encontrados em casa. No decorrer da atividade, serão 
explorados alguns conceitos básicos da teoria das cores, bem como incentivadas as 
descobertas tonais através do acaso.  
Horário: das 14h às 17h 
Ministrante: Flávia Fogliato – Artista Visual 
Faixa etária: livre para todas as idades 
Vagas: por ordem de chegada e sujeito a lotação 
Local: atelier 1 
 
CARAS E BOCAS 
Esta oficina propõe, através do desenho e da colagem, criar um jogo de combinações de 
expressões faciais. Os sentimentos podem ser expressos pela face e com combinações 
divertidas e inusitadas é possível criar histórias e personagens cheias de caras e bocas. 
Horário: das 14h às 17h 
Ministrante: Lenira Costa – licenciada em Artes Visuais 
Faixa etária: livre para todas as idades 
Vagas: por ordem de chegada e sujeito a lotação 
Local: atelier 2 
 
MESA DE DESENHO 
A atividade é voltada para a experimentação de propostas, suportes e materiais para o 
desenho. 
Horário: das 14h às 17h 
Ministrante: Equipe da Ação Educativa 
Faixa etária: livre 
Vagas: por ordem de chegada e sujeito a lotação 
Local: galeria oeste 
 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA BIBLIOTECA - “CONTANDO E ENCANTANDO” 
Levar a criança a uma divertida viagem ao mundo dos livros. Mostrar a arte nas histórias, 
através das cores, desenhos, formas, personagens e ilustrações.  
Horário: das 14h às 14h 45min e das 16h às 16h 45min 
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Ministrante: Letícia Lemos – contadora de historias e licenciada em Artes Visuais  
Faixa etária: de 04 a 12 anos 
Vagas: 20 
Local: Biblioteca do Santander Cultural 
 
ARTES VISUAIS 
VISITA MEDIADA ÀS EXPOSIÇÕES JOSÉ DAMASCENO: PLANO DE OBSERVAÇÃO E 
TUCA REINÉS: O OLHAR VERTICAL   
Horário: 13h 30 às 14h 30 e das 15h às 16h 
Ministrante: Equipe da Ação Educativa  
Faixa etária: livre 
Vagas: 30 
Local de encontro: Grande Hall  
 

 
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 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
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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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