
OUTUBRO DA CRIANÇAVEM AÍ!!! 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E OS AGENDAMENTOS ABERTOS

Tem início no próximo mês o evento ‘Outubro da criança’, com uma programação toda voltada
para a criançada e suas famílias. O evento irá ocorrer na Universidade Federal de Santa Maria e
outros espaços culturais da cidade, como o Theatro Treze de Maio e o Espaço Cultural Victorio
Faccin. Já estão abertas as inscrições para oficinas, agendamentos de escolas e comunidade. 

Entre os destaques na programação está o espetáculo circense Varieté, que será apresentado
no dia 08 de outubro, as 19 horas, no Centro de Convenções da UFSM para comemorar o dia
da criança em família.  Quem quiser assistir e se divertir com esta trupe poderá retirar seu
ingresso gratuitamente e contribuir doando um brinquedo ou alimento não perecível. 

Os ingressos para o espetáculo Varieté estarão disponíveis no Centro de Convenções (UFSM),
no Centro de Artes e Letras (CAL-UFSM) e na Loja Eny Infantil, rua Dr. Bozano, n. 1129, a partir
do dia 26 de setembro. 

A entrada é gratuita e a doação é uma contribuição espontânea. Doa quem quiser e puder.

Os brinquedos e alimentos arrecadados serão doados a instituições sociais que a UFSM atende
em seus projetos de extensão.

Outro destaque será a sessão de teatro especial  para bebês e crianças até 6 anos,  com o
espetáculo Poema Ema, no dia 07 de outubro, as 14 horas, também no Centro de Convenções
da UFSM. Para esta sessão especial  estão disponíveis  apenas 20 vagas por crianças e seus
familiares.

Já  no  feriado  das  Crianças,  dia  12  de  outubro,  haverá  uma  pedalada  em  família,  com  a
Associação de Ciclismo de Santa Maria, que organizará trajetos para a criançada realizar na
multipista da UFSM e a participação especial das Irmãs Pulgas, com intervenções circenses para
a criançada.

E a programação não para, no dia 20 de outubro será realizada uma apresentação da Orquestra
Sinfônica  de  Santa  Maria,  no  Centro  de  Convenções,  com  duas  sessões:  as  15h30,
preferencialmente para escolas e as 19 horas para toda família. A apresentação contará com a
participação Especial do Teatro Caixa do Elefante. 

Com  agendamento  aberto  para  as  escolas,  a  programação  do  evento  também  prevê  a
apresentação do espetáculo infantil Poema Ema, no dia 19 de outubro, no Theatro Treze de
Maio e dia 21 no Espaço Victorio Faccin. Além disso, intervenções e oficinas de circo devem
ocorrer em escolas de Santa Maria e região, através desses agendamentos. Interessados entrar
em contato com a equipe de produção por meio telefones e emaildisponibilizados.

A programação do evento reúne diversos grupos e projetos locais, como a Orquestra Sinfônica
de Santa Maria com o projeto Concertos Didáticos, a Associação dos Amigos do Theatro Treze
de Maio com o Projeto Treze: o Palco da Cultura, o Teatro Porquê Não com o projeto Em Cartaz,
e  a  ação  performativa  Jam Bambolê,  com Umbigo  de  Bruxa,  além  de  cortejos  e  de  uma
participação do trabalho Circo Bambo em Foz do Iguaçu, que representará a UFSM no evento
35º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul. 



O evento Outubro da Criança é uma realização da Universidade
Federal  de  Santa  Maria,  do  Grupo  de  pesquisa  Cinecirco  e

Ateliê do Comediante. 

Informações sobre o evento e agendamentos pelo emailateliedocomediante@gmail.com ou
diretamente por telefone com as organizadoras do evento:

(55) 99946 4092 (Raquel Guerra) ou (55) 98122 2990 (Natália Dolwitsch).

Informações e releases específicos sobre os projetos e grupos envolvidos entrar em contato.
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