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• Projeto EMIA Portas Abertas terá mais uma edição neste sábado 
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Agenda terá ainda teatro, cinema, música, exposições, teatro e lazer 
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Da Redação – Neste sábado (14), a Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA) 

Aron Feldman realizará mais uma edição do projeto EMIA Portas Abertas. A proposta é 

receber a comunidade para participarem de oficinas organizadas por professores e 

alunos. A agenda do fim de semana terá ainda teatro, música, cinema, exposições e 

muito lazer. Confira a seguir. 

Na edição de setembro do projeto EMIA Portas Abertas, neste sábado, às 14h, os 

professores e alunos receberão a comunidade para as oficinas de plantio, com a aluna 

Ana Beatriz Pilates, e de amarração em tecido, com a artista-educadora Maíra Vaz 

Valente. As inscrições gratuitas podem ser feitas na hora das atividades. O endereço é 

avenida Itamarati, 536, no Parque Jaçatuba. 

O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence receberá nesta quinta-feira (12), às 20h30, 

o espetáculo de dança ‘Lungo Sphera 360º’. Desenvolvido pelo Núcleo Competitivo 

Sphera Ritmus e produzido pelo Shphera Centro Movimento, o espetáculo retrata, 

através de coreografias de Street Dance, as relações interpessoais, promovendo o 

potencial da dança como caminho para a construção humana. Ingressos de R$ 20 a R$ 

40. 

No domingo (15), às 16h, a atração será o infantil ‘A Árvore que Andava’. No enredo, 

uma árvore, após conquistar o poder de andar, tem de fazer várias peripécias para se 

defender do vilão, o Lenhador’, que a todo custo tenta transformá-la em um feixe de 

lenha. Indicação: 14 anos. Ingressos de R$ 10 a R$ 20. O teatro fica na Praça IV 

Centenário, s/n, Centro. 

Outras atrações – A Escola Livre de Cinema e Vídeo exibirá nesta quinta-feira, às 17h, 

o filme ‘Querô’. A adaptação do diretor Carlos Cortez para o romance ‘Uma 

Reportagem Maldita – Querô’, de Plínio Marcos, tem como cenário as docas do porto 

de Santos, onde um adolescente órfão enfrenta o tráfico, a corrupção policial e a 

disciplina opressora da antiga Febem. (2007, 88’, indicação: 16 anos). A ELCV fica na 

avenida Utinga, 136. Vila Metalúrgica. Também na quinta-feira, às 19h, o cantor 

Fernando Cavalhieri é o convidado do Projeto Quintas Lá em Casa, na Casa da Palavra 

Mário Quintana. 

Na sexta-feira (13), dentro do projeto Delícias da Palavra, a casa terá mais conversas 

sobre literatura com o arte educador Carlos Lotto, às 10h e 14h. No sábado, às 14h, o 

espaço receberá o projeto ‘Literatura em Casa’, com a escritora Daiana Barasa, e o 

lançamento do livro ‘Rebanho de Luz’. O endereço da Casa da Palavra é Praça do 

Carmo, 171, Centro. 

Também na sexta-feira, a Biblioteca de Paranapiacaba contará com a contação da 

história ´O Bárbaro´, com a Cia. do Liquidificador. Apresentações às 10h e 14h. O 

endereço da biblioteca é Avenida Rodrigues Alves, s/n.      

E no sábado, o CEU Ana Maria terá mais duas sessões do Cine Mazzaropi, com as 

exibições de ‘O Lamparina’, às 14h, e ‘O Corintiano’, às 16h. Indicação: 10 anos. O 

endereço é Praça Venâncio Neto. Atividades gratuitas. 

Exposições – A partir deste sábado, que for ao Museu de Santo André Dr. Octaviano 

Armando Gaiarsa poderá conferir a exposição ‘Paranapiacaba, Guapituba, Cambuci, 

sons indígenas do cotidiano. Realizada numa parceria com o Museu Barão de Mauá, a 

mostra revela a arte indígena através de cestarias, armas, utensílios e fotografias, entre 
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outros objetos. Conta também com trabalhos do artista plástico Dinas Miguel. Visitas 

gratuitas até 15 de outubro.             

E na varanda do Museu está em cartaz a exposição ‘Espaços Simbólicos da Cidade’, 

com fotografias da cidade selecionadas através de curadoria coletiva feita em parceria 

com a página do Facebook ‘Santo André, ontem e hoje’. O museu está aberto de 

segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e sábados, das 9h às 14h30. O endereço é rua 

Senador Flaquer, 470, Centro. 

A exposição ‘Súbita Insistência’, da artista Kika Levy segue em cartaz na Casa do Olhar 

Luiz Sacilotto. A mostra, com curadoria de Galciani Neves, é um apanhado da 

persistência na imagem que surge durante incontáveis gestos de desenho. Visitas 

gratuitas de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábados, das 10h às 15h. Até 5 de 

outubro. O endereço da Casa do Olhar é rua Campos Sales, 414, Centro.       

No Espaço Permanente do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André – Pinacoteca 

o público pode conferir a exposição ‘Habitar’. São 30 fotografias de diferentes artistas 

que propõe a relação entre a arte e o meio ambiente. O espaço funciona junto à Sabina 

Escola Parque do Conhecimento, na Rua Juquiá, altura do n. 135, na Vila Eldízia. 

Ingressos de R$ 10 a R$ 20.           

E no Saguão do Teatro Municipal, até 18 de setembro, a atração é a exposição 

fotográfica ‘Marcas Humanas, de Ailton Tenório, que mostra marcas feitas por pessoas 

em árvores, numa ação que não pode ser admirada. O endereço é Praça IV Centenário, 

s/n, Centro. Atividades gratuitas. 

Mais Lazer – Neste domingo, das 10h às 16h, o projeto Domingo no Paço contará com 

mais uma edição do Viva Bike, organizado pela Acisa (Associação Comercial e 

Industrial de Santo André). Assim, além das atividades de lazer gratuitas o 

estacionamento do Paço Municipal contará também com pedalada, exposição de roupas 

e equipamentos e food bikes. O endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro. 

Para quem prefere uma bicicleta, a alternativa é a ciclofaixa de lazer. A atividade é 

realizada também aos domingos, das 7h às 13h. Com cerca de 4 km, o roteiro pelo 

centro da cidade passa pelo Paço Municipal. 

No sábado o projeto Mais Lazer chega à Praça Pedro Lazzarin, na Rua Paulo Novaes, 

s/n, Jardim do Estádio. Das 10h às 16h, a população poderá aproveitar série de 

atividades e jogos gratuitos. 

A Brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari também é uma boa opção de lazer no fim 

de semana na cidade. O endereço é Avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica. O 

funcionamento é das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Outra opção é a Ludoteca do 

Parque Prefeito Celso Daniel aberta das 9h às 12h, e das 13h às 16h30. O parque está 

localizado na Avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim. Atividades gratuitas.      A 

agenda cultural da cidade é uma realização da Secretaria de Cultura da Prefeitura de 

Santo André. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4433-0652, ou 

no site: http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/ 

 


