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Nota de Imprensa 
 

 

Santander Cultural Porto Alegre realiza Especial Domingo em família, 
no próximo final de semana 

 
 

Terceira edição do ano, em 19 de agosto, reúne música, cinema e oficinas no 
programa Arte para todos. 

 
Atividades são gratuitas, das 13h às 17h, e as inscrições acontecem no mesmo dia a 

partir das 13h. 
 

  
 
Porto Alegre, 13 de agosto de 2012 – No próximo domingo, em 19/8, o Santander Cultural 
Porto Alegre oferece uma programação especial para pais e filhos de todas as idades. O 
Especial Domingo em família traz show do Grupo Aquarela com o espetáculo Música de 
Imaginar, três sessões do filme Uma professora muito maluquinha, e uma série de oficinas de 
arte: Com que roupa eu vou?, Estamparia, Brincadeira e Canção e Mesa de desenho. Toda 
programação é com entrada franca, das 13h às 17h. 
          O programa Arte para todos trata-se de uma iniciativa em sintonia com a política cultural 

do Santander, que potencializa a troca de conhecimento por meio de ações institucionais, 
programas e projetos e nas unidades culturais que mantém nas cidades do Recife, PE e Porto 
Alegre, RS. 
 

Domingo em Família – 19 de agosto 
Arte para todos no Santander Cultural  
Atividades gratuitas – das 13h às 17h / sujeitas à lotação 
Inscrições e ingressos no dia a partir das 13h 

 
MÚSICA 
 
Grupo Aquarela apresenta Música de Imaginar 
O espetáculo explora o imaginário infantil, com música e brincadeiras e aborda a importância 
da imaginação e da capacidade tipicamente infantil de encantar a realidade. Primeira 
montagem do Grupo Aquarela, criado em 2011, a trama dirigida por Daniel Colin apresenta no 
palco o dilema da menina Alice, uma criança esperta e feliz e que vive a infância intensamente. 
Porém, o medo de crescer rápido e a iminência de se tornar adulta fazem com que ela “crie” 
Lábaros, um personagem imaginário rabugento que vem de um mundo sem cor, onde não há 
espaço para a imaginação. Participam do espetáculo os músicos Fredi Bessa, Fernando Lenz, 
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Tiago Ritter, Vanderlei Fontanella, e os atores Fernanda Petit e Totonho Lisboa, este último, 
autor do texto.  
Horário: 17h 
 
CINEMA 
 
Uma professora muito maluquinha, André A. Pinto, César Rodrigues 
Sessões: 13h00; 15h00; 17h00 
Sobre o filme 
Brasil, 2011, 35 mm, cor, 88 min 
Cate foi enviada à cidade grande para estudar. Hoje, aos 18 anos, retorna a sua cidade natal e 
passa a lecionar em uma escola primária. Porém, seu comportamento moderno logo incomoda 
as tradicionais professoras do local, que tentam derrubá-la a qualquer custo. 
D: André Alves Pinto, César Rodrigues. R: Ziraldo, sobre o seu livro. CI: Livre. 
 
AÇÃO EDUCATIVA  
 
Oficina Com que roupa eu vou? 
Criação e customização de roupas e acessórios. Utilizando os mais diversos materiais, o 
objetivo da oficina é criar roupas e adereços para ir a uma festa. 
Idade : a partir de 4 anos 
Horário: Atelier aberto das 14h às 17h 
Ministrantes: Equipe educativa 
Local: Atelier Ação Educativa 
 
Oficina Estamparia 
Criação de moldes e objetos em diferentes materiais para estampar em suportes como tecidos 
e papéis.  
Idade: a partir de 8 anos 
Horários: 14h e 15h30 
Ministrante : Equipe educativa 
Local: Atelier Ação Educativa 
20 vagas 
 
Oficina Brincadeira e Canção 
A atividade utiliza cantigas folclóricas e músicas compostas pela ministrante Viviane Juguero e 
apresenta brincadeiras ligadas a canções. A musicalidade é uma das primeiras formas de 
comunicação da criança com o mundo. O timbre do choro, a melodia da voz da mamãe, o ritmo 
da batida do coração, a troca de velocidade e intensidade nas falas são alguns exemplos de 
como o bebê começa a perceber o mundo. A oficina propõe que as crianças e os responsáveis 
brinquem e interajam, aliando a sonoridade a diferentes tipos de movimentos, desafiando a 
coordenação motora e provocando a troca de carinho.  

Oficina 1 
Idade: de 0 a 3 anos (acompanhadas por um responsável maior de dezoito anos) 
Horário: 14h30 
Local: Sala Multiuso 
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Oficina 2 
Idade: de 3 a 7 anos (acompanhadas por um responsável maior de dezoito anos) 
Horário: 15h45 
Local: Sala Multiuso 

Vagas limitadas : 20 em cada oficina 
Ministrante : Viviane Juguero 

Oficina Mesa de desenho 

Na atividade com apoio da loja Koralle, uma grande mesa com materiais diversos para 
desenho, colagens, entre outros, para que o público dê asas a sua criatividade. 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Grande Hall 

 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 
Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5550 
scultura@santander.com.br 
www.santandercultural.com.br 
  
Horários de funcionamento 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h  
  
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
  
Loja Koralle 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 

 
Relações com a Imprensa  

(11) 3553-7061/5157/5170/2803/5244/5106/5259/5166 
(51) 3028-3231- Regional Sul 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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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 dr. florêncio ygartua_69 / 408 
moinhos de vento_porto alegre 
rio grande do sul_cep 90430-010 
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