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Festival de múltiplas linguagens artísticas para 
promoção da cultura da infância através de oficinas, 

apresentações artísticas e interações sociais.

O Téti é um espaço das crianças, das famílias 
e daqueles que as cercam. Um espaço de fruição 

da arte e cultura, de brincar livre, de sociabilização, 
de fortalecimento dos laços.

Tudo isso em onze dias de programação.
Participe!

O nosso evento é
acessível para todas
as crianças! 



Exposição “O brinquedo 
na memória da infância” 
Curadoria: Divisão de Museus - SMC

Quantas lembranças um brinquedo guarda? A exposição 
busca resgatar no público adulto as memórias de sua 
infância, individuais e coletivas e promover nas crianças 
o conhecimento sobre outras formas de brincar em 
outras gerações. Uma oportunidade de contar histórias e 
construir novas histórias sobre a infância, de promover a 
interação entre pais e filhos.

Visitação: 04 de abril a 05 de maio de 2019
Agendamento de grupos: museumunicipal@caxias.rs.gov.br 

Espetáculo musical que conduz as crianças (e os adultos) 
para o universo imaginário, transitando entre o real, a 
fantasia, o lúdico e o interativo. No repertório, uma 
mescla entre canções do músico e canções clássicas do 
repertório infantil, como as cantigas de roda.
Duração: 50min.

QuInTa-fEiRA  -  04.04.2019

terças a sextas das 9h às 17h 
e sábados das 11h às 17h

Espetáculo Nas Asas da Canção 
Samuel Sodré (RS)

19:15  
Centro de Cultura 
Ordovás 

Todas 
Idades

Museu 
Municipal 



Oficina de Stop Motion com Gio e Doug

A oficina de fotografia propõe uma inserção no universo 
imagético, com atividades lúdico-pedagógicas voltadas 
ao aprendizado da fotografia. O objetivo é que as 
crianças possam expressar em imagens seus 
pensamentos, sentimentos e ideias.

Sinopse: Miguel é um menino de 12 anos que deseja ser um 
músico famoso, mas precisa lidar com sua família que 
desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba 
desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério 
de 100 anos.  Gênero: animação / Duração: 105min.

seXtA-FeIra  -  05.04.2019

9:00  

Oficina de Fotografia com Liliane Giordano

Centro de Cultura 
Ordovás

Centro de Cultura 
Ordovás

14:00  Biblioteca Parque 
Largo da Estação 

Cineminha “Viva - A vida é uma festa!”

14:30  

Vagas 
Limitadas 

+8 
anos

Vagas 
Limitadas 

+5 
anos

+5 anos

Uma experiência em artes visuais onde os participantes irão 
explorar o universo da animação em um ambiente 
descontraído onde a criatividade e a técnica se unem para 
trazer ao mundo criações surpreendentes.



Vou ler para o meu filho, e agora? 
com Lili Flor e Paulo Pixu

Tem coisa mais bonita do que a criança no aconchego dos 
pais para uma leitura? Esta é uma oficina para despertar nos 
pais o prazer pela leitura e instrumentaliza-los para contar 
histórias para seus filhos.

O clássico nunca perde seu charme. Nesta oficina, a 
diversão é para a família toda. Crianças e pais vão se divertir 
juntos enquanto montam seu próprio carrinho de lombas.

Um projeto de estímulo sensorial através da música para 
a primeira infância. Neste encontro, as crianças são 
encorajadas explorar o ambiente do tapete sensorial e a 
expressar a si mesmo, através das palavras, movimento, 
ritmo, canções.

sáBAdo  -  06.04.2019

10:00  

Oficina de Carrinho de Lomba

Biblioteca Parque 
Largo da Estação

14:00  Museu 
Municipal 

Acalantos e Kalimbas: uma vivência show 
para bebês, com Lili Flor e Paulo Pixu (SP) 

16:00  
Centro de Cultura 
Ordovás

Vagas 
Limitadas 

Indicado 
para os pais 

Pais 
e filhos 

Bebês 
até 2 anos



Festival de Brincadeiras

Brincar! Brincadeiras antigas, brincadeiras de rua. Brincar 
livre! Resgate de brincadeiras como carrinho de lomba, 
bolhas de sabão gigantes, amarelinha, pula corda, entre 
outras além de intervenções artísticas. 

Um espetáculo de dança criado a partir da investigação 
do comportamento das crianças, como elas se 
relacionam, brincam, conversam e interpretam as coisas.

doMInGo  -  07.04.2019

13h às 17h   

Espetáculo Splish Splash
Dança para crianças - Quiquiprocó (RS)  

Rua do Lazer 
Plácido de Castro

17:00  Teatro do SESC 

Indicado 
para família

 +5 anos



Popilu - Oficina de Musicalização
com Luciano Girardi

Imagine-se fazendo música... agora, imagine-se fazendo 
música a partir dos instrumentos musicais construídos por 
você mesmo.

Sinopse: Um grupo de crianças ‘bagunceiras’ é encaminhado 
a uma visita guiada ao museu. Lá, uma guia diferente resolve 
percorrer um caminho alternativo e os apresenta ao "Livro 
da Vida", que contém todas as histórias. 
Gênero: animação / Duração: 95min. 

seGUnDa-fEiRA  -  08.04.2019

14:00   

Cineminha 
“Festa no Céu – Uma aventura de outro mundo” 

Biblioteca 
Parque da Estação

14:30  

Indicado para artistas, produtores, gestores culturais, 
educadores, pais e demais interessados.

Téti Talks: 
Mediação cultural e formação de plateia  

19:00

Vagas 
Limitadas 

+3 
anos

+5 
anos

Teatro 
do SESC

Centro de Cultura 
Ordovás

Apoio: Departamento do Livro e Leitura - SMC 



Oficina de Fotografia
com Liliane Giordano

A oficina de fotografia propõe uma inserção no universo 
imagético, com atividades lúdico-pedagógicas voltadas 
ao aprendizado da fotografia. O objetivo é que as crianças 
possam expressar em imagens seus pensamentos, 
sentimentos e ideias.

Sinopse: Ao voltar para casa de uma missão sem sucesso, 
Gnomeu e Julieta descobrem que todos os seus amigos 
gnomos desapareceram. Logo eles encontram Sherlock 
Gnomes, que está investigando o sumiço deles ao lado de seu 
fiel companheiro Watson.
Gênero: Animação/Aventura  /  Duração: 87min.

teRçA-FeIra  -  09.04.2019

Cineminha 
“Gnomeu e Julieta – O mistério do jardim”  

14:30  

9:00   Centro de Cultura 
Ordovás

Vagas 
Limitadas 

+5 
anos

Centro de Cultura 
Ordovás

+6
anos



Arquitocos é a oficina de arquitetura para crianças busca 
despertar a percepção de cada uma, como cidadã, do 
espaço onde vive e, a partir disso, construir maquetes 
incríveis com materiais alternativos. 

 

teRçA-FeIra  -  09.04.2019

Oficina Arquitocos 
Arquitetura para crianças 

14:00  
Centro de 
Cultura Ordovás

Bruno, o castor, ensina o pequeno leitor a fazer atividades 
prazeirosas, de maneira cuidadosa, responsável e por 
etapas. Em O castor cozinheiro, Bruno faz um delicioso 
bolo de aniversário com a ajuda de seu amigo Dudu.

“O Castor Cozinheiro” 
Contação de histórias e oficina de culinária
Apoio: Departamento do Livro e Leitura - SMC 

9h e 14h  Biblioteca 
Parque da Estação

+7 
anos

+4 
anos

Vagas 
Limitadas 



Centro de 
Cultura Ordovás

Oficina de Desenho Cartum
com Fredy Varella

Oficina de desenho e pintura que explora a capacidade criativa 
e suas referências visuais tais como; desenhos animados 
preferidos, personagens de quadrinhos entre outras.

Sinopse: Em uma cidade composta apenas por animais de 
todas as espécies e tamanhos, a raposa Nick Wilde e a melhor 
policial da cidade, a coelha Judy, são vítimas de uma grande 
conspiração e precisam se unir para salvar a própria pele. 
Gênero: animação/aventura  / Duração: 110min.

quARta-FEirA  -  10.04.2019

9:00   

Cineminha
“Zootopia – Essa cidade é o bicho” 

14:30  

Sinopse:  Caê segue a vida na velocidade de sua bicicleta. De 
lugar em lugar, de caminho em caminho, vai plantando e 
colhendo sonhos por onde passa. Caê é um espetáculo para 
a infância livremente inspirado na obra do artista visual 
Mauro Caelum, pai do ator Mauro Filho. Duração: 50min.

Espetáculo Caê 
Karma Cia de Teatro (SC)

19:15  
Centro de Cultura Ordovás
Sala de Teatro

Biblioteca 
Parque da Estação

+6 
anos

+5 
anos

Livre



Oficina de Stop Motion 
com Gio e Doug

Sinopse: Uma tenda mágica, boas histórias e jogos de 
luzes. Usina da Fantasia é um convite para a criatividade, 
é um lugar entre a contação de história e o jogo cênico. As 
já conhecidas fábulas de La Fontaine ganham novos finais 
e, mescladas com poesias de Mário Quintana, Cecília 
Meireles e Vinícius de Moraes, trazem noções da prosa e 
da poesia. Essa junção improvável transforma-se em cor, 
encantamento e muita diversão. 
Duração: 40min.

quINta-FEirA  -  11.04.2019

Espetáculo vivência Usina da Fantasia 
Tem Gente Teatrando (RS) 

19:15 e 20:15  Tem Gente Teatrando 

14:00  Centro de Cultura 
Ordovás

Vagas 
Limitadas 

+8 
anos

+7 
anos

Uma experiência em artes visuais onde os participantes irão 
explorar o universo da animação em um ambiente descontraído 
onde a criatividade e a técnica se unem para trazer ao mundo 
criações surpreendentes.



Oficina de Desenho Cartum
com Fredy Varella

Sinopse: RIO é uma animação de aventura sobre assumir 
riscos na vida. O longa conta a história de Blu, uma arara 
domesticada que nunca aprendeu a voar e tem uma vida 
tranquila e confortável ao lado de Linda, sua dona e 
melhor amiga nos Estados Unidos. O Projeto Ararinha 
aborda a arte e a consciência ambiental já que a ‘ararinha 
azul’ está extinta. Ou estava...

seXtA-FeIra  -  12.04.2019

9:00   

Cineminha “Rio” e Projeto Ararinha, 
do Instituto Samba. 

14:30  

Vamos juntos brincar de massinha! Vamos ouvir histórias, 
produzir as massinhas e brincar. Depois é só levar para casa e 
continuar a brincadeira. Literalmente a mão na massa.

Oficina de desenho e pintura que explora a capacidade criativa 
e suas referências visuais tais como; desenhos animados 
preferidos, personagens de quadrinhos entre outras.

Oficina Criativa de Massinha 
14:00 

Centro de Cultura 
Ordovás

Biblioteca Parque
da Estação

Vagas 
Limitadas 

+7 
anos

Biblioteca Parque
da Estação

Vagas 
Limitadas 

+2 
anos

+8
anos



“Aquarelando”  Ateliê de arte 
e musicalização para crianças pequenas.

sáBAdo  -  13.04.2019

14:00   

“Papai e mamãe contam um, 
dois, três contos, histórias, poemas.

14:00  
Instituto de 
Leitura Quindim

E se fosse possível ser feliz para sempre? Essa é a busca 
de dois palhaços que se encontram para fazer toda a 
criançada rir. Munidos de um mapa, Zão e Zoraida 
interagem com o público em suas confusões na floresta 
em busca da felicidade eterna. Duração: 50min.

Instalação temporária de ateliê de arte – pintura de tela, 
modelagem em argila, criação com elementos da 
natureza. A proposta é a interação com o público através 
da música, movimento, estórias contadas e cantadas.

Um convite aos pais e mães para contar histórias para os 
seus filhos e também para outras crianças, estimulando 
que isso também aconteça em suas casas.

Espetáculo Zão e Zoraida em Mapa 
para Brincar - Grupo UEBA (RS)  

17:00 
Centro Cultural 
Moinho da Cascata

Biblioteca Parque
da Estação

2 e 3  
anos

+5  
anos

Indicado 
para família



Infância no Parque

doMInGo  -  14.04.2019

13h às 16h    

Espetáculo Macbeth e o Reino Sombrio: 
Shakespeare para crianças 
Coletivo Órbita (RS)  

Parque dos 
Macaquinhos

17:00  

Programação para curtir a infância, a família e a 
natureza. Jardim de brincadeiras, espaços de leitura, 
intervenções artísticas, aula de yoga, apresentação de 
mágicas, espaço para piquenique e o circuito de motoca.

Sinopse: Em uma releitura lúdica da obra “Macbeth”, de 
William Shakespeare, direcionada às crianças., através da 
mistura de teatro, acrobacias e contação de histórias, a 
peça história dos generais de guerra Macbeth e Banquo, que 
recebem profecias de bruxas caminhantes: “Macbeth será 
Barão de Cawdor e, futuramente, Rei. Flaencio, filho de 
Banquo, será rei também”. Para alcançar estas previsões, os 
personagens cometem o crime de traição contra o rei, o que 
gera conflitos a serem resolvidos na trama. 
Duração: 50min.

Indicado 
para família

Teatro do SESC  +6 anos



Inscrições para oficinas: 
festivalteti@gmail.com

Agendamento de grupos para cinema: 
saladecinema@caxias.rs.gov.br

Agendamento de grupos para exposição: 
museumunicipal@caxias.rs.gov.br

Ingressos para espetáculos: 
na bilheteria dos teatros, uma hora antes do espetáculo

Endereços e telefones
Biblioteca Parque Largo da Estação

Rua Feijó Júnior, 1234 junto à Estação Férrea
Bairro São Pelegrino

54 3901.1617

Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho
Rua Luiz Antunes, 312

Bairro Panazzolo
54 3901.1316

Sesc Caxias do Sul
Rua Moreira César, 2462 

Bairro Centro
54 3209.8250

Tem Gente Teatrando
Rua Regente Feijó, 37

Bairro Rio Branco
54 3221.3130

Instituto de Leitura Quindim e Moinho da Cascata
Rua Henrique Riboldi, 31 - Mal. Floriano

Caxias do Sul - RS
54 3211.2541

Fale conosco
 54 98434.1531  | festivalteti@gmail.com

festivalteti              @festivalteti 

www.teti.art.br

* programação sujeita a alterações
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