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Nota de Imprensa 
 

 
Programa de oficinas criativas é destaque no 

Santander Cultural em dezembro 
 
 
Porto Alegre, 7 de dezembro de 2015 – Durante o mês de dezembro, o Santander Cultural 
está oferecendo um programa gratuito de oficinas - Estamparia no papel, Personagens 
natalinos em papel machê e de Amigurumi. As atrações musicais - Orquestra de Brinquedos, 
Bandinha de Natal e Corais da Federação de Coros do Rio Grande do Sul, também estão na 
agenda do mês com entrada franca. 
  

OFICINAS CRIATIVAS 
Inscrições gratuitas pelo e-mail ecult03@santander.com.br ou pelo telefone 51 3287.5941 
 
Personagens natalinos em papel machê 
A proposta é criar divertidos personagens natalinos em papel machê. O processo envolve a 
produção da estrutura do boneco, a receita da massa, a aplicação do papel machê e a pintura 
da peça. 
Quando: 8 a 10 e15/12 
Horário: 14h30 às 16h30 
Faixa etária: a partir dos 15 anos 
Vagas: 10 
Ministrante: Sheila Prade - Artista visual e educadora 
Local: Atelier da Ação Educativa 
 
Oficina de Amigurumi 
Amigurumi é uma técnica japonesa para criar pequenos bonecos feitos em crochê. A oficina 
propõe a criação de exclusivos enfeites natalinos antromórficos através desta inusitada 
técnica. 
Quando: 15 a 17/12 
Horário: 14h30 às 16h30 
Faixa etária: a partir dos 16 anos 
Vagas: 12 
Ministrante: Ana Nunes – Educadora, bonequeira e artista têxtil 
Local: Atelier da Ação Educativa 
Pré-requisitos: habilidade e conhecimentos em croché 
 
MÚSICA 
Os shows acontecem na escadaria do Santander Cultural e têm entrada franca  
 
Bandinha de Natal 
Dias 8, 10, 12, 15, 17 e 19 de dezembro (terças, quintas e sábados), às 12h, 13h e 14h 
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Inspirada nas Marching Bands de New Orleans, a Brass Band foi criada pelo produtor musical 
Fabiano Rodrigues para atuar em movimento, interagindo junto ao público. A banda interpreta 
temas natalinos e clássicos do jazz e da música francesa e faz um percurso na rua, nas 
proximidades do prédio. 
  
Apresentação de Corais da Federação de Coros do Rio Grande do Sul 
Dias 9 e 16 de dezembro (quartas-feiras), às 18h 
A Federação de Coros do Rio Grande do Sul (Fecors) apresenta Vozes de Natal, com os 
principais grupos de corais do estado cantando clássicos natalinos. 
 
 

O Natal Santander Cultural ocorre até o dia 3 de janeiro. Haverá recesso das atividades 
internas de 21 de dezembro a 4 de janeiro. 

 
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 
Durante a Bienal do Mercosul,  das 9h às 19h, ter a sábado 
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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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