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Nota de Imprensa 

 
Domingo em Família é destaque no Santander 

Cultural  
 

 

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

 
 
Porto Alegre, 13 de outubro de 2015 – No terceiro domingo de outubro, dia 18, 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 o projeto musical Pixingando, o filme Universidade Monstros e 
programa especial e inédito de oficinas, como: Atividade lúdica com cordas, Cabeças de Lápis, 
Mosaico de Primavera e Mesa de desenho. Contação de Histórias na Biblioteca - “Contando e 
Encantando” e visitas mediadas à exposição permanente Documentos, um prédio e outras 
histórias também está na programação.  
 
DOMINGO EM FAMÍLIA 
SANTANDER CULTURAL 
DIA 18 DE OUTUBRO 
RETIRADA DE INGRESSOS PARA CINEMA E SHOW A PARTIR DAS 13H NA BILHETERIA 
 
CINEMA 
Universidade Monstros, de Dan Scanlon 
Sessões: 13h30, 15h e 17h 
Desde que era só um monstrinho, Mike sonha em se tornar um Assustador. E ele sabe melhor 
do que ninguém que os melhores Assustadores estudam na Universidade Monstros. Mas 
durante seu primeiro semestre na instituição, os planos de Mike saem dos trilhos quando seu 
caminho cruza com o do sabichão Sulley, um Assustador nato.  
 
MÚSICA 
Pixingando 
Horário: 17h 
Sala Multiuso 
O projeto Pixingando preparou um repertório especial para os pequenos. Na parte instrumental 
choros que imitam os bichos como O Gato e o Canário, Urubu Malandro, Samba do Urubu e 
Gavião Calçudo. Para a parte cantada o grupo convida Gabriel Pinto para interpretar a obra de 
Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Edu Lobo e Toquinho voltada ao público infantil. 
 Pixingando é um projeto de educação musical, tendo como base o trabalho de Pixinguinha. O 
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grupo é formado por Guilherme Sanches (percussão), Mathias Pinto (violão 7 cordas), Gabriel 
Pinto (voz) e Lucian Krolow (flauta). 
 
OFICINAS CRIATIVAS E ATIVIDADES 
Atividade lúdica com cordas 
Horário: 14h às 17h 
Local: Sala Multiuso  
Faixa etária: livre 
Ministrante: Alexandre Brum Correa – artista-mimo 
A sala se transforma numa estação com diferentes jogos e brincadeiras tendo a corda como 
inspiração ou como instrumento. Estará aberto o grande desafio de completar os dez estágios 
pulando corda!  
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
Cabeças de Lápis  
Horário: das 14h às 17h 
Local: Atelier 1 
Faixa etária: livre  
Ministrante: Luciana Pinto – designer visual com especialização em design de superfície 
Explorando a técnica de pintura sobre papel machê, a oficina propõe desenvolver a capacidade 
de desenho das crianças, personalizando um produto feito à mão, para colocar na ponta do 
seu lápis. 
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
Mosaico de Primavera 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Atelier 2 
Faixa etária: livre  
Ministrante: Lenira Costa – Licenciada em Artes Visuais 
Mosaico é uma expressão artística na qual se organiza e se cola pequenas peças coloridas 
sobre uma superfície, formando imagens. Os participantes vão ter a oportunidade de 
desenvolver a sua capacidade criativa e aprender uma técnica milenar como a do mosaico.  
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
Contação de Histórias na Biblioteca - “Contando e Encantando” 
Horário: das 14h às 14h45 e das 16h às 16h45 
Local: Biblioteca do Santander Cultural 
Faixa etária: de 4 a 12 anos 
Ministrante: Letícia Lemos – contadora de historias 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 à exposição permanente Documentos, um prédio e outras histórias 
Horários: 13h30 e 15h 
Local de encontro: Grande Hall 
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Vagas por ordem de chegada. 
 

 
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 
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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