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Nota de Imprensa 
 

 
Programação para pais e filhos é destaque no Santander Cultural  

 
 

 Dia 5 de outubro, acontece a edição do Domingo em Família, com cinema, 
música, artes visuais e ação educativa, toda gratuita e para todas as idades. 

 
Porto Alegre, 29 de setembro de 2014 – No primeiro domingo de outubro, dia 5, 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 animação As aventuras de Tadeo; o grupo Cuidado que Mancha com o 
espetáculo Quem não Dança, Balança a Criança; oficinas criativas temáticas e visitas 
mediadas às exposições Moacyr Scliar, o Centauro do Bom Fim e Documentos, um prédio e 
outras histórias. Senhas podem ser retiradas no próprio dia 5, a partir das 13h, na bilheteria da 
instituição.  
 

DOMINGO EM FAMÍLIA | 5 DE OUTUBRO 
Arte para todos no Santander Cultural 
Atividades gratuitas das 13h30 às 17h 

Inscrições e ingressos no dia, a partir das 13h 

 
CINEMA 
As aventuras de Tadeo, animação premiada na Espanha  
Sessões: 13h30, 15h e 17h 
 
AS AVENTURAS DE TADEO 
Las Aventuras de Tadeo Jones, Espanha, 2012, digital, cor, 92 min 
Tadeo é um trabalhador comum que vive em Chicago. Confundido com um arqueólogo, é 
enviado para uma expedição no Peru, onde precisa desvendar o mistério de uma cidade inca 
perdida, com a ajuda de seu fiel cachorro Jeff, da professora de arqueologia Sara e do guia 
Freddy. 
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MÚSICA 
Cuidado que Mancha em Quem não Dança, Balança a Criança 
Horário: 17h 
Átrio 
Neste musical, o tradicional grupo de música infantil traz, além de canções, jogos de 
linguagens e trava-línguas. Para compor o repertório, o Cuidado Que Mancha recuperou 
músicas tradicionais da cultura brasileira e compôs outras novas, criando jogos que promovem 
a participação e envolvimento da plateia. O espetáculo venceu o Prêmio Tibicuera de 2007 na 
categoria Melhor Produção. Um dos mais importantes grupos brasileiros que se dedicam a 
esse gênero, o Cuidado que Mancha criou diversos e premiados espetáculos utilizando a 
variedade de ritmos brasileiros, misturando-os e alcançando um resultado sonoro próprio e 
interessante. 
 
OFICINAS CRIATIVAS E ATIVIDADES 
 
Mesa de desenho 
Horário: das 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. 
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
O som da história 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Sala Multiuso 
Faixa etária: a partir de 5 anos  
Ministrante: Júlia Burguer 
Nesta oficina as crianças irão explorar os diferentes tipos de sons contidos em um conto infantil 
de Moacyr Scliar, e farão os efeitos sonoros com instrumentos musicais de percussão.  
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
Marcando personagens 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Atelier da Ação Educativa 
Faixa etária: livre  
Ministrante: Bárbara Lopes 
A oficina propõe a criação de um marca páginas a partir dos personagens de alguns livros de 
Moacyr Scliar. Através dessa atividade busca-se incentivar a leitura infantil e o envolvimento 
com o universo literário de Scliar. 
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
Trocando as palavras  
Horário: das 14h às 17h 
Local: Atelier da Ação Educativa 
Faixa etária: a partir de 7 anos  
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Ministrante: Lara Sosa Dias 
A atividade consiste num jogo onde os participantes farão trocas de palavras e frases retiradas 
de livros infantis de Moacyr Scliar, criando novas histórias. 
Acesso por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 
 
Contação de Histórias na Bibloteca - “ 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  
Vagas: 20 
Levar a criança a uma divertida viagem ao mundo dos livros. Mostrar a arte nas histórias, 
através das cores, desenhos, formas, personagens e ilustrações.  
Inscrições gratuitas a partir das 13h na portaria da rua Cassiano do Nascimento. 
 
ARTES VISUAIS 
Visitas mediadas às exposições 
Horários: 13h30 e 15h 
Local de encontro: Grande Hall 
Vagas: 30 
Vagas por ordem de chegada. 
 
Moacyr Scliar, o Centauro do Bom Fim 
De 17 de setembro a 16 de novembro 
 
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 
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 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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seg a sex, das 11h30 às 15h 
não abre aos feriados 
  
KORALLE – UNIDADE SANTANDER CULTURAL 
ter a sab, das 10h 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 
bairro rio branco_porto alegre_rs 

cep 90430_061 

mailto:imprensa@santander.com.br
http://www.santander.com.br/
mailto:assessoria@marielesalgado.com.br
http://www.marielesalgado.com.br/

