
 

3ª Edição 

Caxias do Sul/RS - 01 a 08/12 de 2017  

 
A terceira edição do “FESTIVAL ESPECIAL” ocorre durante as festividades da Semana 

Nacional da Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência e busca contribuir para a 

garantia do direito de deficientes intelectuais e múltiplos de participarem da vida cultural da 

cidade, em base de igualdade com as demais pessoas através da promoção da Acessibilidade 

Cultural, democratizando o acesso à cultura e contribuindo para o processo de reconhecimento 

de identidade cultural desses grupos entre si e perante a comunidade. O evento é gratuito e 

aberto à comunidade em geral, que terá oportunidade de conhecer as sedes da APAE, o CDC - 

Centro Dia Caxias e a Escola Estadual Especial João Prataviera e o trabalho desenvolvido por 

eles, além de se aproximar da comunidade de portadores de deficiência intelectual e múltipla. 

Afinal, incluir é estarmos todos juntos.  

Realização: VARSÓVIA Educação e Cultura e SESC/ FecomércioRS 

Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul 

Apoio Cultural: FOCCO Sistemas de Gestão 

Contato: (54) 99945-8519 c/Robinson Cabral ou varsoviacultura@gmail.com 

 

 

mailto:varsoviacultura@gmail.com


Programação Completa 

 
 

DIA 01/12 (SEX) 

Escola Estadual Especial JOÃO PRATAVIERA 
18h00 – Sonidos Flamenco (música e dança flamenca) 

 
 

DIA 02/12 (SAB) 

Escola Estadual Especial JOÃO PRATAVIERA 
10h00 – New Orleans (Jazz anos 20) 
 
 

DIA 04/12 (SEG) 

APAE (Sede Cinquentenário) 
08h30 – Sonidos Flamenco (música e dança flamenca) 
14h00 – Prática de Yoga e Meditação (Casa Solar – Centro de Yoga e Consciência) 
 
APAE (Centro Ocupacional) 
08h30 – Apresentação de “O Andarilho” (Cia Garagem de Teatro) 
14h00 – Baile à Fantasia (DJ Sandra Rosa) 
 
Escola Estadual Especial JOÃO PRATAVIERA 
10h00 – Exibição do filme “Pinóquio” (Walt Disney) 
15h30 – Exibição do filme “Branca de Neve e os Sete Anões” (Walt Disney) 
 
 

DIA 05/12 (TER)  

APAE (Sede Cinquentenário) 
08h30 – Baile à Fantasia (DJ Sandra Rosa) 
14h00 – Apresentação de “O Andarilho” (Cia Garagem de Teatro) 
 
APAE (Centro Ocupacional) 
15h30 – Dança Inclusiva (Studio de Danças Camila Oliveira) 
 
Escola Estadual Especial JOÃO PRATAVIERA 
10h00 – Exibição do filme “Branca de Neve e os Sete Anões” (Walt Disney) 
 
APAE (Primeira Extensão Bela Vista) 
08h30 – Dança Inclusiva (Studio de Danças Camila Oliveira) 
10h00 – Reciclabum & Grupo Percussivo da APAE 
14h00 – Exibição do filme “Pinóquio” (Walt Disney) 
15h30 – Baile à Fantasia (DJ Sandra Rosa) 
 
 
 



 

DIA 06/12 (QUA) 

APAE (Sede Cinquentenário) 
09h00 – Desfile de Moda Inclusivo (Produção: Pepe Pessoa) 
 
14h00 – Desfile de Moda Inclusivo (Produção: Pepe Pessoa)  
 
 

DIA 07/12 (QUI) 

CDC - Centro Dia Caxias 
08h30 – Dança Inclusiva (Studio de Danças Camila Oliveira) 
14h00 – Exibição do filme “Branca de Neve e os Sete Anões” (Walt Disney) 
 
APAE (Bela Vista) 
08h30 – Exibição do filme “Pinóquio” (Walt Disney) 
10h00 – Baile à Fantasia (DJ Sandra Rosa) 
14h00 – Dança Inclusiva (Studio de Danças Camila Oliveira) 
15h30 – Reciclabum & Grupo Percussivo da APAE 
 
Escola Estadual Especial JOÃO PRATAVIERA 
08h30 – Prática de Yoga e Meditação (Casa Solar – Centro de Yoga e Consciência) 
14h00 – Apresentação de “O Andarilho” (Cia Garagem de Teatro) 
 
 

DIA 08/12 (SEX) 

CDC - Centro Dia Caxias 
08h30 – Exibição do filme “Pinóquio” (Walt Disney) 
10h00 – Sonidos Flamenco (música e dança flamenca) 
15h30 – Prática de Yoga e Meditação (Casa Solar – Centro de Yoga e Consciência) 
 
APAE (Cinquentenário) 
08h30 – Prática de Yoga e Meditação (Casa Solar – Centro de Yoga e Consciência) 
14h00 – Sonidos Flamenco (música e dança flamenca) 
 
Escola Estadual Especial JOÃO PRATAVIERA 
15h30 – Exibição do filme “Pinóquio” (Walt Disney) 
 

APAE (Primeira Extensão Bela Vista) 
18h00 – Encerramento:  
– New Orleans (Jazz anos 20) 
- Grupo Sucata Sonora (c/instrumentos criados à partir de material reciclado) 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 

SONIDOS FLAMENCO 

 

O grupo Sonidos Flamenco iniciou seus estudos em Dança e Música Flamenca no 

ano de 2014, a partir da reunião das bailarinas Juliana Strey, Karine Silva, Renata 

Pontalti e Uyara  Camargo, ambas com experiências anteriores, tendo participado 

de grupos e Cias de dança  flamenca, no intuito de promover e popularizar a arte e 

cultura flamenca, descentralizando   seu acesso e trazendo a de volta às suas 

origens que, em sua essência, após o seu  reconhecimento enquanto manifestação 

cultural, era praticada e vivenciada nas ruas, bares e festas populares. A partir de 

2015 o grupo passa a contar com uma banda, executando a trilha sonora ao vivo 

durante as apresentações. Desde 2014 o grupo participa de diversos  eventos e 

festivais no estado do Rio Grande do Sul, tendo se destacado pela qualidade 

de      seu trabalho e proposta de popularização da arte flamenca.   

 

CIA GARAGEM DE TEATRO 

 

Esquete teatral de "O Andarilho": Depois de muitos anos de sua vida trabalhando 

em um circo, o andarilho resolve mudar e andar pelo mundo, carregando consigo apenas 

uma mala com algumas quinquilharias e a roupa que lhe resta. Ele seria apenas mais um 

na multidão, procurando um bom café para tomar e uma música, seguindo assim sua 

jornada, mas, no meio deste desejo, existe a palhaçaria simples e agradável que faz parte 

de sua vida e convidando o publico a deixar sua mensagem. Artista: Janio Nunes 



STUDIO DE DANÇAS CAMILA OLIVEIRA 

 

Studio e Escola de danças que atua na cidade a mais de 15 anos e foi fundado pela 

experiente bailarina Camila Oliveira, ex-participante do extinto Grupo Raízes. Tem como 

especialidade o trabalho de dança inclusiva com portadores de deficiência física ou mental 

e atua nas modalidades: Dança Jazz, Danças urbanas, Balé Fitness, Balé 

Contemporâneo, Estilo Livre, Mixturado e Ballet Baby Class. 

 

RECICLABUM & GRUPO PERCUSSIVO DA APAE 

 

Grupo formado por usuários da APAE que participaram da Oficina proposta pelo 

Festival que confeccionará instrumentos musicais com materiais alternativos e recicláveis 

através da pesquisa de sons proporcionados por esses materiais.  

Coordenação: Jovani Borges 

 

 



SUCATA SONORA 

 

O Grupo Sucata Sonora, com orientação de Tonico de Ogun, propõe uma 

intervenção de percussão com material reciclável. Se apresenta em conjunto com o Grupo 

De Lá Pra Cá, que se apropria do universo das danças populares brasileiras e tem 

coordenação de Vanessa Carraro. Seus ensaios, oficinas e apresentações ocorrem, 

muitas vezes ao ar livre em diversos locais da cidade. Em suas intervenções, a 

valorização da cultura popular é evidente. 

 

Desfile de Moda Inclusivo 

 

- Os usuários discutirão gostos estéticos, formas de usar suas roupas no cotidiano e qual a função da 

moda. Aprenderão técnicas para desfilarem e fotografarem.  

- Produção e Execução de 2 desfiles de moda inclusivos, onde os modelos são os usuários da APAE 

Duração: 8 horas 

Oficineiro e produtor : Pepe Pessoa 

 

 



Exibições de Cinema 
 

PINÓQUIO 

Walt Disney 

EUA - 1940 – 88 min.  

 

SINOPSE:  

Gepeto (Christian Rub) é um carpinteiro solitário que, um dia, resolve fazer 

um boneco de madeira para lhe fazer companhia. Durante a noite, a Fada Azul 

(Evelyn Venable) dá vida ao boneco, que passa a se chamar Pinóquio (Dickie 

Jones). Ansioso para se tornar um menino de verdade, Pinóquio se mete em várias 

confusões, apesar dos constantes avisos de seu amigo Grilo Falante (Cliff 

Edwards). O boneco tem uma particularidade: sempre que mente seu nariz cresce. 

Até o dia em que precisa resgatar seu criador, quando ele fica preso na barriga de 

uma baleia. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RHPxfx0SfwM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RHPxfx0SfwM


BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES 

Walt Disney 

EUA - 1937 – 83 min.  

 

SINOPSE:  

Uma rainha má e bela resolve, por inveja e vaidade, mandar matar sua 

enteada, Branca de Neve, a mais linda de todo o reino. Mas o carrasco que deveria 

assassiná-la a deixa partir e, durante sua fuga pela floresta, ela encontra a cabana 

dos sete anões, que trabalham em uma mina e passam a protegê-la. Algum tempo 

depois, quando descobre que Branca de Neve continua viva, a Bruxa Má disfarça-

se e vai atrás da moça com uma maçã envenenada, que faz com que Branca de 

Neve caia em um sono profundo até o dia em que um beijo do amor verdadeiro a 

faça despertar. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XESn0SPHcRI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XESn0SPHcRI


Outras Atividades 

Práticas de Yoga e Meditação c/CASA SOLAR - CONSCIÊNCIA E YOGA 

 

 

 

Baile a Fantasia (DJ Sandra Rosa) 

 

 

 

 


