
15º FESTIVAL GACEMSS DA CRIANÇA 

DE 07 A 18 DE OUTUBRO – VOLTA REDONDA - RJ 
 

APRESENTAÇÃO 

Sabedores da necessidade de fomentar a boa formação de nossas crianças e jovens, com o objetivo de 

contribuir com o trabalho tão fundamental que os educadores desenvolvem com tanto carinho, o 

GACEMSS, há 15 anos, promove sempre no mês de outubro o FESTIVAL GACEMSS DA CRIANÇA. Este 

ano, em sua 15ª edição o nosso querido Festival está de volta à casa. 

Será a primeira edição no Teatro GACEMSS 1 todo reformado e modernizado, para maior comodidade 

do público. Além dos espetáculos de teatro, teremos também exibição de filmes no nosso cinema. 

Este evento é feito especialmente para vocês. Sejam sempre bem-vindos ao nosso Festival GACEMSS da 

Criança. Outubro de 2019.  

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

TEATRO 

Dia 07 – BABY SHARK | dia 10 – JOÃO & MARIA 

Sessões: 09h30 e 13h45 

Valores: R$ 12,00 (meia-entrada) – Todos pagam meia / Professores acompanhantes não pagam 

ingresso (limitado a 10% do total do grupo). 

Local: Cine - Teatro GACEMSS 1 

Classificação: Livre 

 

07/10 (segunda-feira) – BABY SHARK - Cia Paixão - RJ 

A Turminha mais animada do fundo do mar agora no palco do teatro! 

Recomendação etária: a partir de 02 anos 

 

10/10 (quinta-feira) – JOÃO & MARIA - Cia Arte In Foco - BM 

As aventuras de João e Maria para se livrar de um mal destino nas mãos de uma Bruxa! 

Recomendação etária: a partir de 03 anos 

 

 

CINEMA 

Data: de 14 a 18 de outubro  

Sessões: 09h30 e 13h45 

Valor: R$ 8,00 (meia-entrada) – Todos pagam meia / Professores acompanhantes não pagam ingresso 

(limitado a 10% do total do grupo). 

Local: Cine - Teatro GACEMSS 1 

Classificação: Livre 

 

Filmes: TURMA DA MÔNICA – LAÇOS 

 VOANDO ALTO 

*O filme de cada sessão será definido pelo primeiro grupo a realizar o agendamento. 

 

 

 



REGULAMENTO & INFORMAÇÕES 

1. Agendar por telefone ou e-mail. 

2. Terão direito a poltronas Marcadas os grupos que adquirirem seus ingressos antecipadamente 

através de: a) Compra direta na Secretaria do GACEMSS, ou b) Depósito bancário. 

3. Após a confirmação do pagamento a produção fará a reserva das poltronas obedecendo a ordem de 

pagamento.  

4. os grupos que não adquirirem seus ingressos antecipadamente precisarão confirmar sua participação 

no festival com no mínimo 5 dias de antecedência da apresentação escolhida, se responsabilizando pelo 

número de lugares agendados, a fim de evitar desistências em cima da hora, prejudicando a 

participação de outros grupos interessados. 

5. No dia da apresentação escolhida, os grupos que não optarem pela aquisição antecipada dos 

ingressos terão que obedecer a ordem de chegada ao Local do evento. 

 

Dados Bancários: Banco Itaú - Ag: 9158 | CC: 13419-8 - GACEMSS (Grêmio Art Cult Edmundo de Macedo 

Soares e Silva) 

CNPJ:32.504.193/0001-04 

 

Endereço: Rua 14, nº 315 - Vila Santa Cecília, Volta Redonda - RJ. 

 

CONTATOS PARA AGENDAMENTOS E INFORMAÇÕES: 

(24) 3343-1770 | 3343-3033 (Ramais: 200 e 206) 

(24) 98832-0118 | 98126-1550 (whatsapp) 

E-mail: festival.gacemss@animaiseventos.com 

www.gacemss.com.br 

mailto:festival.gacemss@animaiseventos.com
http://www.gacemss.com.br/

