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Nota de Imprensa 
 

Programação para pais e filhos no Santander Cultural Porto Alegre  

 
 

Domingo em família oferece seleção de nove curtas-metragens franceses infantis, 
espetáculo musical O Músico e o Mágico com Carlos Badia e Eric Chartiot, oficinas 

criativas da Ação Educativa e visitas mediadas às exposições.  
 
 
Porto Alegre, 7 de abril de 2014 – No próximo domingo, dia 13/04, das 13h30 às 18h, a 
unidade de cultura do Santander na capital gaúcha oferece programa especial para toda a 
família, com entrada gratuita. 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 
desenvolveu atividades para que pais e filhos aproveitem o espaço cultural e tudo que ele pode 
oferecer: música, cinema e oficinas.  
 Na programação desta semana, o cinema traz nove curtas-metragens franceses 
infantis, com sessões às 13h30, 15h e 17h. Na área musical, o espetáculo é sobre dois artistas 
de rua preocupados em ganhar seu sustento que encontram-se na mesma calçada e não 
querem ceder espaço ao outro. Entre as atividades especiais, visitas guiadas às mostras A 
dimensão lírica das coisas, de Isabel Ramil; e Documentos, um prédio e outras histórias.  
 

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

Inscrições e ingressos no dia, a partir das 13h 

 
CINEMA 
Seleção de nove curtas-metragens franceses infantis 
Sessões: 13h30, 15h e 17h 
 
O PEQUENO DRAGÃO  
Le Petit Dragon, de Bruno Collet, França, 2010, 8 min 
O espírito do dragão se reencarna no corpo de um bonequinho. Seguro de si, o brinquedinho 
parte à descoberta do mundo que o envolve. 
 
O PRÍNCIPE PEQUENO DEMAIS  
Le Trop Petit Prince, de Zoia Trofimova, França, 2002, 7 min 
Um menino muito pequeno passa o dia tentando limpar o sol – que amanheceu sujo. 
 
OS CARAMUJOS  
Les Escargots, De René Laloux França, 1965, 11 minutos 
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Um camponês lamenta suas alfaces raquíticas... E de repente elas começam a crescer 
desproporcionalmente. 
 
O ÚLTIMO UIVO  
Dernier Hurlement, de David Devaux, França, 2004, 8 minutos 
Cachorro sonha em se juntar a uma alcatéia. 
 
PONPON  
Ponpon, de Fabien Drouet, França, 1999, 5 minutos 
Um cão sai correndo de casa. Ele cruza a estrada na frente de um caminhão. Prestes a ser 
atropelado, Ponpon vê sua vida passar diante dos seus olhos. 
 
POTELINE  
Poteline, de Chloé Miller, França, 2004, 4 minutos 
Cansada de esperar pelo resgate de um príncipe encantado, uma princesa passa a se 
encarregar de sua situação. 
 
TANTOS CACHORROS  
Tant de Chiens, de Stéphane Ricard, França, 2002, 5 min 
Um casal com um cachorro se muda para a cidade. Quando anoitece, a cidade é invadida por 
uma procissão de cães gigantes. 
 
UMA HISTÓRIA VERTEBRAL  
Une Histoire Vertébrale, de Jeremy Caplan, França, 2004, 9 min 
Um homem sozinho com sua particularidade física – a cabeça que se inclina sempre olhando 
para o chão. 
 
VERSUS  
Versus, de François Caffiaux, Romain Noel e Thomas Salas, França, 2005, 6 min 
Duas ilhas perdidas no mar. Dois clãs de samurais brigam pela ilha menor. 
 
MÚSICA 
O Músico e o Mágico 
Horário: 17h 
Átrio 
Dois artistas de rua preocupados em ganhar seu sustento encontram-se na mesma calçada e 
não querem ceder espaço ao outro. Desta situação nasce um conflito que dá início a história 
que leva o público a se surpreender, a rir e se divertir. O músico é Carlos Badia, compositor, 
violinista e arranjador. O mágico é Eric Chartiot, francês que veio para o Brasil nos anos 80. 
Como mágico, viaja a diversas cidades brasileiras e países das Américas do Sul e Central. 
 
OFICINAS CRIATIVAS  
 
Cirandas para pequenos e grandes 
Horários: 13h30 às 15h e 15h30 às 17h 
Local: Sala Multiuso  
Faixa etária: livre 
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Ministrante: Ana Feliccia Guedes Trindade  
Orientação: vir com roupas e calçados confortáveis 
Os participantes aprendem a cantar as pequenas canções das cirandas com passos simples, 
orientados pelo mestre cirandeiro. A essência das cirandas é produzir alegria, leveza brincante, 
fortalecimento de vínculos e celebração da vida. 
 
Brincando como nossos avôs 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Atelier 1 
Faixa etária: livre  
Ministrante: Sheila Prade 
Esta oficina é voltada para a produção de brinquedos antigos como cata-vento, peteca e cinco 
marias. A idéia é incentivar a interação entre pais e filhos e o resgate dessas brincadeiras. 
 
Customização de bicicletas - adesivagem e colagem de adereços 
Horário: 14h às 17h 
Local: área externa (em frente ao Santander Cultural) 
Faixa etária: livre 
Ministrante: Kelly Martinez  
Orientação: trazer a bicicleta 
A oficina será cancelada em caso de mau tempo 
A proposta da oficina é reunir ações criativas com a possibilidade de uma atividade em família 
e o incentivo ao uso da bicicleta. 
 
Contação de histórias na biblioteca - Contando e Encantando 
Horário: 14h às 14h45 e 16h às 16h45 
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.  
 
Mesa de desenho 
Horário: 14h às 17h 
Local: Sala Multiuso 
Faixa etária: livre 
Ministrante: Equipe da Ação Educativa 
A atividade é voltada para a experimentação de propostas, suportes e materiais para o 
desenho. 
 
ARTES VISUAIS 
Visitas mediadas às exposições 
Horários: 13h30 e 15h 
 
A dimensão lírica das coisas – Isabel Ramil 
De 25 de março a 4 de maio 
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Documentos, um prédio e outras histórias 
Exposição permanente 
 
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 
  
Horários de funcionamento 
Durante a 9ª Bienal do Mercosul (13/9 a 10/11) 
ter a dom das 9h 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 – UNIDADE SANTANDER CULTURAL 
ter a sab, das 11h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Garagem Andrade Neves 
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 / SAC 0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 

 

 
51 3028.3231 / 9189.8847 

assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 

face: marielesalgado 
skype: mariele_salgado 

rua miguel tostes_877_2º and_sala 2 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
mailto:imprensa@santander.com.br
http://www.santander.com.br/
mailto:assessoria@marielesalgado.com.br
http://www.marielesalgado.com.br/
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bairro rio branco_porto alegre_rs 
cep 90430_061 


