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Nota de Imprensa 
 

Santander Cultural realiza edição do programa Domingo em Família  

 
Iniciativa aberta ao público, com retirada de ingressos e inscrições a partir das 13h do 

dia 10 de agosto, tem sessões de cinema, show de música, oficina criativas e visitas às 
exposições.  

  
Porto Alegre, 4 de agosto de 2014 – No próximo domingo, dia 10/08, das 13h30 às 17h, o 
Santander Cultural oferece programa especial para toda a família, com entrada gratuita. 
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 desenvolveu atividades para que pais e 
filhos aproveitem o espaço cultural e tudo que ele pode oferecer: artes visuais, música, cinema 
e oficinas criativas.  
 Na programação desta semana, o cinema traz o filme brasileiro Garoto Cósmico, em 
três sessões. Já na área musical, destaque para o espetáculo Moranduba, da Cia Caras de 
Totem. Oficinas da ação educativa e visitas às mostras Vik Muniz – O tamanho do mundo e 
Documentos, um prédio e outras histórias completam a programação gratuita, com retirada de 
ingressos e inscrições a partir das 13h do mesmo dia.  
 
DOMINGO EM FAMÍLIA  | 10 DE AGOSTO DE 2014 
Arte para todos no Santander Cultural | Atividade gratuita 
 
CINEMA 
Curta-metragem do diretor Alê Camargo introduz as sessões das 13h30, 15h e 17h 
Local: Cine Santander Cultural  
Filme: Garoto Cósmico, Brasil, 2008, digital, cor, 75 min, do diretor Alê Abreu 
Cósmico, Luna e Maninho são crianças de um mundo futurista, onde suas vidas são 
programadas. Certa noite, buscando mais pontos para obterem um bônus na escola, os três 
perdem-se no espaço e descobrem um universo infinito, esquecido num pequeno circo. 
 
MÚSICA 
Moranduba (Cia Caras de Totem) 
Horário: 17h 
Local: Átrio 
A Cia Caras de Totem leva ao placo do Domingo em Família a Moranduba de Jurema e 
Macunaíma. A lenda Tupy-Guarani conta a história de uma bela índia em idade de casar e para 
conquistá-la, os pretendentes devem passar por provas de coragem impostas por ela. 
Macunaíma é o único que se recusa a fazer as provas e acaba convencendo que amor não se 
prova com sangue. A Cia Caras de Totem foi fundada em 1993, com intuito de tornar a arte do 
teatro de bonecos instrumento de educação e agente de transformação social. Com parcerias 
no setor privado desenvolvem projetos pedagógicos em comunidades carentes. Somente com 
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o espetáculo Brincar de Gente Grande foram mais de 300 apresentações para um público 
superior a 150 mil crianças.  
 
OFICINAS CRIATIVAS E ATIVIDADES 
Mesa de desenho 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Sala Multiuso Leste 
Faixa etária: livre 
Ministrante: Equipe da Ação Educativa 
A atividade é voltada para a experimentação de propostas, suportes e materiais para o 
desenho. 
 
Recorte, monte e customize 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Atelier 1 do Núcleo da Ação Educativa 
Faixa etária: a partir de 8 anos  
Ministrante: Sheila Prade 
A proposta desta oficina é a produção de um cofre feito de papel cartão. A partir de moldes a 
criança irá desenhar, recortar e montar o seu cofre e depois  customizá-lo com cores, desenhos 
e adesivos.  
 
Oficina de Mandalas 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Atelier 2 do Núcleo da Ação Educativa 
Faixa etária: livre  
Ministrante: Lara Sosa 
A partir de imagens dos vitrais e ladrilhos do prédio do Santander Cultural, a oficina propõe 
brincar com a criação de mandalas coloridas e diferentes. 
 
Criando e customizando bótons 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Sala Multiuso Oeste 
Faixa etária: livre 
Ministrante: Kelly Martines e Marie Farias  
Customização de bótons a partir de desenhos, pinturas e colagens inspiradas na família, 
amigos, heróis, livros e no Santander Cultural. 
 
Contando e Encantando 
Horários: 14h e 16h  
Local: Biblioteca do Santander Cultural 
Faixa etária: de 4 a 12 anos 
Ministrante: Letícia Lemos  
Levar a criança a uma divertida viagem ao mundo dos livros. Mostrar a arte nas histórias, 
através das cores, desenhos, formas, personagens e ilustrações.  
 
ARTES VISUAIS 
Visitas mediadas às exposições 
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Horários: 13h30 e 15h 
Local de encontro: Grande Hall 
Vik Muniz – O tamanho do mundo | De 21 de maio a 10 de agosto 
Documentos, um prédio e outras histórias | Exposição permanente 
 

DOMINGO EM FAMÍLIA | 10 DE AGOSTO 
Arte para todos no Santander Cultural 
Atividades gratuitas das 13h30 às 18h 

Inscrições e ingressos no dia, a partir das 13h 

 
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 11h 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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