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Nota de Imprensa      
 

 
 

Santander Cultural oferece programa de oficinas 
 
 
 
Porto Alegre, 1º de abril de 2015 – A partir de 7 de abril até julho, o Santander Cultural realiza 
um ciclo de quatro oficinas para todas as idades. A Criação do Personagem, Percursos do 
olhar: fundamentos da leitura visual, Curso de iniciação teatral infanto-juvenil e Processos 
Criativos: Desenhos Dimensionais são os encontros que pretendem dar uma formação mais 
completa por meio de programas de longa duração que primam pela profundidade dos temas 
em pauta. Informações e inscrições pelo email ecult03@santander.com.br ou pelo telefone 51 
32875941. 
 
 
A criação do Personagem 
A criação de personagens é a parte mais importante da narrativa. Depois, a história. Ou é o 
contrário? Conhecer as técnicas utilizadas pelos grandes escritores e discutir a humanidade 
dos personagens é o caminho para obter resultados satisfatórios. Criação dos personagens é o 
foco da oficina. Ao seu redor, as demais questões do fazer literário. 
Ministrante: José Carlos Laitano – escritor e membro da Academia Rio-Grandense de Letras 
Local: Sala Multiuso 
Quando: de 9 de abril a 25 de junho (quintas-feiras)  
Horário: das 14h às 16h 
Investimento: R$ 120,00 
Faixa etária: a partir de 18 anos 
Público alvo: Escritores em busca de formação, revisão ou reafirmação de conceitos; 
professores em busca de ferramenta de apoio; público em geral à procura de qualificação da 
leitura. 
 
Percursos do olhar: fundamentos da leitura visual 
O curso tem o objetivo de desenvolver a capacidade de ‘ler’ as imagens de forma a 
compreender suas diversas proposições. Atualmente somos bombardeados por imagens de 
diversas naturezas e nem sempre estamos capacitados para interpretar o texto proposto por 
estas manifestações, sejam elas de origem artísticas, publicitárias, políticas, jornalísticas, 
religiosas, etc. 
Ministrante: Bento Fagundes de Abreu – Mestre em Educação (UFRGS), Especialista em 
Expressão Gráfica(UFRGS) e Graduado em Educação Artística  (Instituto Bennet – RJ), é 
professor nos Cursos de Design e Comunicação Social da Universidade Luterana do Brasil 
(ULBRA)  
Local: Sala Multiuso 
Quando: 12 de junho a 3 de julho (sextas-feiras) 
Horário: das 14h às 17h 
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Investimento: R$ 80,00 
Faixa etária: a partir de 18 anos 
Público alvo: professores, estudantes e profissionais das áreas de Design, Artes, Educação 
Artística, Publicidade, Jornalismo e demais interessados neste tema. 
 
Curso de iniciação teatral infanto-juvenil 
O curso proporcionará o contato com os princípios básicos do fazer teatral. De forma lúdica e 
divertida será desenvolvido um trabalho que compreende técnicas corporais, jogos teatrais e 
improvisações, desenvolvendo, dessa forma, a imaginação e as possibilidades criativas dos 
participantes. 
Ministrante: Lolita Goldschmidt - atriz, produtora cultural, professora de teatro e integrante da 
Las Brujas Cia de Teatro e feitiços. 
Local: Sala Multiuso  
Quando: 7 de abril a 7 de julho (terças-feiras)  
Horário da turma da manhã: das 10h às 12h 
Horário da turma da tarde: das 14h às 16h30 
Investimento turma da manhã: R$ 90,00 
Investimento turma da tarde: R$ 120,00 
Faixa etária: de 8 a 12 anos 
Público alvo: interessados na prática teatral 
Obs. roupas confortáveis que permitam movimento 
 
Processos Criativos: Desenhos Dimensionais 
Oferecer a possibilidade de explorar técnicas de desenho, recorte, colagem, apropriação e 
escultura, uma imersão na compreensão do processo criativo individual.  
Ministrante: Carla Barth – artista visual, formada em Comunicação pela PUCRS. Estudou 
desenho e escultura no Atelier Livre (RS) além de cursos livres de arte contemporânea. 
Participou de diversas exposições e publicações. 
Local: Atelier da Ação Educativa 
Quando: 9 a 30 de maio (sábados) 
Horário das duas turmas: das 15h às 18h 
Investimento: R$ 80,00 
Faixa etária: a partir de 15 anos 
Público alvo: interessados em desenvolver seu processo criativo através dessas técnicas 
 

 
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 
 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

Grupo Santander Brasil 

Relações com a Imprensa 

Tel. 11 3553-5132  E-mail: imprensa@santander.com.br 

 

Café do Cofre 
Ter a sáb, 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 
  
Loja Koralle Santander Cultural 
Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade Neves (Rua Gen. Andrade 
Neves, 71). Valide seu tíquete na recepção. 

 
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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