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Programação Infantil do Espaço Xisto Bahia  

Janeiro 

O espetáculo "Os Prequetés" vai estar presente nos Encontros de Domingo - Foto: Aldren Lincoln. 

ENCONTROS DE DOMINGO, realizado aqui no Espaço Xisto Bahia sempre 

no último domingo de cada mês. 

A programação da primeira edição do Encontro de Domingos de 2014 vai contar 

com um  piquenique além da já tradicional contação de histórias e do ateliê 

infantil a partir das 9h da manhã. As crianças também contam com um 

espetáculo infantil, às 11h, com ingressos a preços populares. Após uma pausa 

no período da tarde, a programação volta com a exibição de desenhos animados 

premiados a partir das 14h, seguido de espetáculo teatral. 

 

 9h: piquenique, com contação de histórias e ateliê infantil (GRATUITO); 
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 11h: sessão especial do espetáculo teatral "Os Prequetés", da Cabriola Cia de 

Teatro ($5 = criança + adulto); 

 12h: intervalo nas atividades; 

 14h: exibição de curtas infantis (GRATUITO); 

 Data: 26 de janeiro 

 

OS PREQUETÉS. Conta a história de uma menina que não gosta de cumprir 

regras porque acredita que elas são inúteis, até ser levada pela sua imaginação 

ao País dos Prequetés, um lugar onde as regras não existem. Adaptação da obra 

de Ana Maria Machado realizada pela Cabriola Cia de Teatro, esta peça mistura 

realidade e fantasia para se aproximar do universo das crianças sem 

subestimar-lhes a inteligência e a capacidade que elas próprias têm de resolver 

seus problemas e inserir-se na realidade. 

As apresentações acontecem sempre aos fins de semana. 

 Data: 11, 12, 18, 19 e 25 de janeiro às 16 horas e 26 de janeiro às 11 horas. 

 Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Promocional: Casadinha (adulto + 

criança) = R$ 30,00. 

 

 FICHA TÉCNICA: 

 Direção, Adaptação e Músicas: Heraldo Souza 

 Elenco: Daniel Calibam, Etiene Bouças, Luiz Guimarães, Mariana Damásio, 

Heraldo Souza, Elinaldo Nascimento e Lucy Castro. 

 Operação de Luz: Marilene Senna 

 Figurinos: Etiene Bouças 

 Fotos: Aldren Lincoln  

 Realização: Cabriola Cia de Teatro 
 


