
TEATRO 

 

MOSTRA 10 ANOS DA CIA. MARACUJÁ LABORATÓRIO DE ARTES 
31 de julho a 06 de setembro 

 
SPon SPoff SPend 

31 de julho a 06 de setembro 
 

Uma equipe de filmagem se estabelece nas proximidades de um grupo de mendigos, que vive embaixo 
de um viaduto em São Paulo, para realizar uma produção baseada no universo de uma grande cidade onde só 
existem mendigos, misturando os limites entre realidade e ficção. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 31.07 a 06.09 – Sexta e sábado às 21h e domingo 
às 19h. 
Duração: 75 minutos 
Classificação: 18 anos 
Ingressos: R$ 20,00 (Exceto dias 31.07, 07, 14 e 21.08 
que as apresentações terão entrada gratuita. Os ingressos 
desses dias devem ser retirados uma hora antes do início 
da sessão, limitado um par por pessoa) 

 

 

RABISCO – UM CACHORRO PERFEITO 
1º a 09 de agosto 

 
O espetáculo conta a história de Rabisco, um cãozinho desenhado por um menino que, de 

repente, ganha vida. Abandonado pelo seu criador por ser feio, ele passa por inúmeras aventuras 
perdido em um grande centro urbano até decidir encontrar um desenhista que possa dar ao menino o 
desenho de um cachorro bonito. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 01 a 09.08 – Sábado e domingo às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser retirados 
1 hora antes do início da sessão, limitado um par por pessoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O BURACO DO MURO 
15 a 23 de agosto 

 
Três crianças vidradas em internet começam a receber misteriosas mensagens em seus 

celulares. Elas falam de um tesouro perdido, escondido atrás de um muro. Nessa busca, eles 
encontram diversos livros e, aos poucos, se envolvem em muitas brincadeiras e aventuras que irão 
causar uma grande transformação em suas vidas. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 15 a 23.08 – Sábado e domingo às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 55 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser 
retirados 1 hora antes do início da sessão, limitado um par 
por pessoa) 

 

 

 

E.TERRA 
29 de agosto a 06 de setembro 

 
Uma família extraterrestre espera conseguir se mudar para o planeta Terra. Para que isso 

ocorra, porém, eles têm que passar por uma prova que mostre que eles têm conhecimento do que é 
ser humano. Essa prova acaba os levando a se questionarem sobre suas próprias contradições na 
forma como educam suas crianças. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 29.08 a 06.09 – Sábado e 
domingo às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os 
ingressos devem ser retirados 1 hora 
antes do início da sessão, limitado um 
par por pessoa) 

 

 


