
 

 

 

 

 

 

 

 

COMO PARTICIPAR: 

1- Confira abaixo a programação das sessões mediadas para instituições; 

2 - Selecione o horário mais conveniente para sua participação; 

3 - Envie um e-mail para festivalxistinho@gmail.com informando o dia escolhido, o 

número de alunos; a faixa etária de seu grupo e os seus contatos; 

4 - Aguarde nosso e-mail confirmando a participação.  

 

ALGUNS DETALHES IMPORTANTES: 

 Cada atividade da programação possui uma classificação etária; 

 Não fornecemos o transporte até o Espaço Xisto Bahia; 

 As instituições devem chegar ao local do espetáculo 40 min antes do horário do 

espetáculo; 

 Todas as sessões acontecem no Espaço Xisto Bahia. R, General Labatut, 27 – 

subsolo da Biblioteca Pública dos Barris; 

 

 

SESSÕES DISPONÍVEIS 

De 4ª a 6ª, de 01 de outubro a 03 de novembro, conforme quadro a seguir*: 

4ª feira 5ª feira 6ª feira 

 9h30 9h30 

14h30 14h30  

* O espetáculo 'Maria Minhoca', de Feira de Santana, tem sessão única ao sábado.  

 

 

MEU QUINTAL – Indicado para crianças de 00 a 06 anos 

 02 de outubro, quarta-feira - 14h30 

 03 de outubro, quinta –feira - 9h30 / 14h30 

 04 de outubro, sexta –feira – 9h30 

MEU QUINTAL é um espetáculo que resgata toda alegria e 

riqueza das brincadeiras infantis de antigamente. A peça 

narra a história de um grupo de crianças que se encontram 

num quintal e com um pouco de imaginação, alguns objetos 

e muita criatividade se divertem com as tradições do folclore 
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Espaço Xisto Bahia 

R. General Labatut, nº 27. Barris. Salvador/BA. 
Contatos: (71)3117-6155/6156/6157 

e do imaginário infantil, além de muitas brincadeiras inventadas por elas mesmas. 

Mostrando que brincar sem brinquedos convencionais pode ser uma incrível viagem.  

 

 

A HISTÓRIA QUE A MANHÃ CONTOU AO TEMPO – Indicado para crianças de 05 a 12 

anos 

 09 de outubro, quarta-feira - 14h30 

 10 de outubro, quinta –feira - 9h30 / 14h30 

 11 de outubro, sexta –feira – 9h30 

O espetáculo teatral é inspirado na obra de Jorge 

Amado  “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” e 

traz para o palco uma história de antigamente, 

mas muito antigamente mesmo, nas profundas do 

passado, quando os bichos falavam, os cachorros 

eram amarrados com linguiça, alfaiates casavam 

com princesas e as crianças chegavam no bico das 

cegonhas. 

 

 

MARIA MINHOCA– Indicado para crianças de 00 a 06 anos 

 19 de outubro, sábado – 11h (Sessão única) 

 

Um clássico da literatura, "Maria Minhoca" relembra a história "Romeu e Julieta" na 

ótica dos palhaços. Conta a história do 

apaixonado Chiquinho Colibri, que não 

consegue chegar nem perto de sua 

amada Maria Minhoca, pois seu pai, o 

lorde inglês Mister João Buldog da Silva, 

já planejou outro destino para ela. A 

moça está prometida ao vaidoso e 

ambicioso Capitão Quartel. Com a ajuda 

de Pedro Fon Fon, seu melhor amigo, 

Colibri vai viver uma aventura atrás da outra, aprontando mil e uma peripécias para 

conquistar pai, filha e público de todas as idades.  
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O MENINO DETRÁS DAS NUVENS  - Indicado para crianças de 05 a 12 anos 

 23 de outubro, quarta-feira - 14h30 

 24 de outubro, quinta –feira - 9h30 / 14h30 

 25 de outubro, sexta –feira – 9h30 

 

Montagem conta a história de Zezinho, um menino do 

interior, muito curioso e sonhador, que queria descobrir o 

que havia detrás dos morros, das nuvens, dentro do peito 

dele mesmo. Uma estranha sensação que nos faz viajar além 

do infinito. Zezinho se sentava todas as tardes na soleira da 

porta para olhar o infinito. Um dia, Zezinho recebe a notícia 

que o seu padrinho faleceu. Desconsolado, foge em direção 

ao infinito, onde descobre o circo; um mundo de cores, sons, 

riso e fantasia.  

 

 

 

MININO (dança para crianças) – Indicado para todas as faixas etárias  

 30 de outubro, quarta-feira - 14h30 

 31 de outubro, quinta –feira - 9h30 / 14h30 

 01 de novembro, sexta –feira – 9h30 

 

O espetáculo “Minino” apresenta o universo particular da criança e do adolescente, 

abordando temas atuais desse universo infanto-juvenil como o nascimento, a escola, a 

internet e as novas tecnologias, tentando desvendar o que pensam eles e como eles 

encaram os diversos aspectos da vida. O trabalho tenta ainda estabelecer uma relação 

entre o mundo de fantasia das histórias e personagens fantásticos vividos admirados 

nesta fase e a vida cotidiana dos pequenos. 
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VISITAS GUIADAS + EXPOSIÇÃO DE QUADRINHOS 

INTERATIVA – Indicado para todas as faixas etárias 

 

 14 de outubro, segunda -feira - manhã 

 15 de outubro, terça -feira - tarde 

 16 de outubro, quarta -feira - manhã 

 17 de outubro, quinta-feira - tarde 

 


