
A Humanidade deve à criança 
o melhor de seus esforços”
(Declaração dos Direitos da Criança)
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Refrão da música 
que dá nome ao grupo, 
faz parte do cd lançado 
em 2009, do DVD de 2010 
e dos shows desde então.

"É sinal de EDUCAÇÃO
fazer SUA Obrigação
Para ter 
o seu DIREITO
De PEqUENO cidaDão”
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É preciso que os governos, a sociedade e a família passem 

a atuar de forma mais presente e articulada, 

É pensando nisso que nós do grupo Pequeno Cidadão desenvolveMOS 

esTa proposta. A Ideia de uma forma geral Nasce da nossa música, que 

diverte e educA. Temos como recurso UMA música CONTAGIANTE que se 

comunica numa linha direta e sem interferências com as crianças. 

com a conexão estabelecida criamos reflexões possíveis para um ser 

em desenvolvimento e curioso, possibilitando que ele entenda seu 

valor de pequeno cidadão.
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SINOPSE

Entre muitos benefícios, o trabalho criativo e artístico promove 
a APROXIMAÇÃO ENTRE OS INDIVÍDUOS, desenvolvendo suas 
capacidades AFETIVAS E COGNITIVAS. 

Acreditamos que o trabalho lúdico, com o uso de recursos que 
favoreçam a imaginação, pode ser um valioso instrumento 
catalizador para uma  REFLEXÃO SOBRE O QUE DESEJAMOS 
COMO CIDADÃOS. 

A ideia que norteou todo o projeto foi, em comemoração aos 
25 anos de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
buscar na origem do reconhecimento dos direitos da criança, 
ou seja, na Declaração dos Direitos da Criança  – adotada pela 
Assembleia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e 
ratificada pelo Brasil; através do art. 84, inciso XXI, 
da Constituição –  transmitir o conhecimento dos 
direitos que as crianças têm, assim como os seus 
deveres, que são inerentes à sua condição - como o 
próprio nome do grupo diz - de pequenos cidadãos.
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Assim, através das oficinas, as crianças irão além de se divertir, 
participar de um Show do Pequeno Cidadão, que abrange em 
suas próprias letras, reflexões sobre a cidadania. Com isso, 
espera-se que elas percebam a importância do seu esforço e 
participação na criação de um novo futuro. 

IMAGINANDO DE FORMA CRIATIVA E COLABORATIVA O QUE 
DESEJAMOS PARA NOSSO FUTURO, SOMOS CAPAZES DE FAZER 
ESCOLHAS MELHORES E DE TRABALHAR PARA TRANSFORMAR 
O PRESENTE, PARA QUE POSSAMOS VIVER UM PROGRESSO 
SOCIAL VERDADEIRO, ONDE TODOS, SEM EXCEÇÃO, POSSAM TER 
CONDIÇÕES DE SE DESENVOLVER COMO INDIVÍDUOS.
 
Partimos da ideia de realizarmos quatro encontros entre 
integrantes do grupo Pequeno Cidadão e crianças e adolescentes 
que estão vivendo em abrigos.  O objetivo é trabalharmos com 
crianças que são acolhidas pelo Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA).  

São crianças e adolescentes de 0 a 17 anos 
cujas famílias ou responsáveis não podem, 
por hora, prover cuidado e proteção. 
 

SINOPSE - continuação



APRESENTAÇÃO 
A proposta é promovermos quatro encontros num abrigo, 
onde trabalharemos com as crianças de todas as faixas etárias. 

Os quatro encontros serão divididos em: três dias de oficinas, cada 

oficina com 3 horas de duração e, mais um dia, onde as atividades 

desenvolvidas resultarão num pocket show do Pequeno Cidadão 

com a participação das crianças.

As três oficinas:
Através das músicas do Pequeno Cidadão trabalharemos:

1. OFICINA MUSICAL: com o foco na palavra e na canção, desenvolveremos 

o entendimento das letras e a ideia de cantar e brincar coletivamente.

2. OFICINA CORPORAL: através da dança e do circo, trabalharemos 

os ritmos das canções e algumas técnicas circenses (malabares, 

cambalhotas, etc.)

3. OFICINA PLÁSTICA: através de desenhos, com tintas e sprays, em tecido, 

as crianças registrarão suas impressões das canções. 

Com o material produzido, organizaremos um cenário para 

o pocket show assim como cartazes de divulgação do show.
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4.  O POCKET SHOW – apresentação final

No quarto dia de encontro, faremos a produção e o 
SHOW COM INTEGRANTES DO GRUPO PEQUENO CIDADÃO 
E A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS. 
Nessa apresentação todos os envolvidos poderão observar o 
resultado do que foi desenvolvido nos encontros nas oficinas 
(musical, corporal e plástica). 

Com o foco no sentido de incluir, acolher a criança na 
sociedade, o público que assistirá o show será composto pela 
equipe do local e também por pessoas vizinhas, que além de 
assistirem ao trabalho, serão convidadas a conhecerem as 
crianças e adolescentes, aproximando assim a comunidade e 
as crianças que vivem no abrigo. 

O objetivo do pocket show é, além de estimular a participação 
das crianças do SAICA, iniciarmos com o evento criado em 
conjunto, UM PROCESSO DE CONHECIMENTO ENTRE ELES 
E OS MORADORES DA REGIÃO, FACILITANDO ASSIM O 
ACOLHIMENTO DOS MESMOS JUNTO À COMUNIDADE.

7



JUSTIFICATIVA

ACREDITAMOS QUE O ENCONTRO CIDADÃO, PODE SER UMA 

MANEIRA DE, ATRAVÉS DA ARTE E DA EDUCAÇÃO, CRIARMOS 

NOVOS LAÇOS AFETIVOS.

“ PARA O DESENVOLVIMENTO 
COMPLETO E HARMONIOSO 
DE SUA PERSONALIDADE, 
A CRIANÇA PRECISA 
DE AMOR E COMPREENSÃO” 
PRINCÍPIO 6 – DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Trabalhando de uma maneira direta e bastante lúdica pretendemos 
em primeiro lugar CONVIVER COM AS CRIANÇAS usando não só 
o som mas também a temática das músicas do grupo.

De forma divertida, as crianças irão desenvolver 
novos pensamentos e questionamentos e, enfim, 
participarão ativamente de um show musical completo,  
como pequenos artistas e como cidadãos.
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O CONCEITO DO PEQUENO CIDADÃO

O Pequeno Cidadão é um grupo com grande experiência no entretenimento 
infantil e tem uma linguagem acessível e muito criativa que há 7 anos cativa e 
encanta crianças e adultos Brasil afora.

O grupo é formado por EDGARD SCANDURRA (Ira!), TACIANA BARROS 
(Gang 90) e ANTONIO PINTO (produtor de trilhas para cinema, como: Central 
do Brasil, Cidade de Deus, Lord of War, The Host, Amy Winehouse) E POR 
SEUS FILHOS!

Aborda através de diferentes linguagens artísticas – circense, audiovisual, 
literária, e claro, musical - temas do universo infantil: alegrias, dúvidas, 
família, ecologia, amizade, amor e cidadania.

Atua dialogando, divertindo, ensinando e aprendendo, numa troca muito 
saudável e enriquecedora com as crianças e a família em geral.
Portanto, o grupo tem bagagem e experiência suficientes, que lhe permite 
desenvolver uma linguagem atraente e interessante para dialogar com o 
público infantil sobre os mais variados assuntos.

Para uma maior abrangência e acesso a um número maior de crianças e jovens, 
esse projeto pode também acontecer de uma maneira itinerante, circulando 
por diversos abrigos da cidade de São Paulo e do Brasil, criando inclusive, 
uma periodicidade para sua realização.

O POCKET SHOW DO PEQUENO CIDADÃO

UMA BANDA CHEIA DE ENERGIA ONDE PAIS E FILHOS 
SE DIVERTEM VIVENDO UM CONSTANTE APRENDIZADO 
ATRAVÉS DA MÚSICA.

O pocket show do grupo conta com músicas super dançantes 
e animadas, além de malabares, acrobacias, coreografias 
malucas, vídeos e muita brincadeira! 
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BREVE BIOGRAFIA DOS PARTICIPANTES:

Fundador, guitarrista e compositor do Ira!, a história 
de Scandurra se confunde com a história da música 
brasileira dos últimos 30 anos, através do rock, da 
música eletrônica e do underground.
Em 3 décadas deixou um legado de solos de guitarras, 
grooves e muitos hits. Edgard é uma unanimidade 
entre público, crítica e artistas das mais diversas 

cenas musicais do Brasil. Foi eleito dezenas de vezes “o melhor guitarrista do Brasil”, 
até se tornar hours concours. Canhoto, que não inverte as cordas para tocar, começou 
bem criança, com 5 anos, e nunca mais parou.
Além dos shows com o Pequeno Cidadão ele está em turnê com o Ira!
Edgard ainda arruma tempo para se apresentar com sua banda de eletrorock “Benzina”, 
com o parceiro Arnaldo Antunes, com a cantora Karina Buhr e com o projeto de “Les 
Provocateurs”, em homenagem ao cantor/compositor francês Serge Gainsbourg.
Tem quatro filhos: Estela, de 14 anos, Joaquim, de 17, Lucas, de 22, e Daniel Barros 
Scandurra, de 28.

Nasceu em Santos iniciando os estudos de música aos 5 
anos. Aos 17 entrou para o grupo Gang 90 participando 
do show de lançamento do disco “Essa Tal de Gang 90 & 
Absurdettes” (1983).
Com a Gang lançou os discos: “Rosas e Tigres” (1985) e 
“Pedra 90” (1987). 

Participou de muitos projetos musicais, entre eles do disco solo de Edgard Scandurra, 
AMIGOS INVISÍVEIS (1989).
Em 1995, gravou seu disco solo, “JANELA DOS SONHOS”, produzido pelo cultuado 
iugoslavo Mitar Subotic (Suba).Seu primeiro contato com música para criança foi a 
gravação com a Gang 90 no PLUNCT PLACT ZOOM, especial infantil 
para TV, com a música “Será que o King Kong é Macaca?”(1983).
Em 2008 cria o projeto PEQUENO CIDADÃO, 
junto com Edgard Scandurra , Antonio Pinto e Arnaldo Antunes.
Além de compor músicas e letras, faz a direção de arte 
de todos os produtos e cenografia do Pequeno Cidadão. 
É mãe de Daniel Scandurra, de 28 anos 
e de Luzia Barros, de 16 anos.
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Faz música para cinema, 
é produtor musical 
e musico multi-instrumentista. 

No cinema é o compositor da Trilha Sonora 
dos seguintes filmes:

“Terra Estrangeira” de Walter Salles e Daniela Thomas,
“Central do Brasil”de Walter Salles
“O Primeiro Dia”de Walter Salles
“Nina”de Heitor Dhalia
“Abril Despedaçado”de Walter Salles
“Cidade de Deus” de Fernando Meirelles
“Collateral”de Michael Mann com Tom Cruise e Jamie Fox,
“Cronicas”de Sebastian Cordero com John Leguizamo,
“Lord of War” de Andrew Niccol com Nicolas Cage
“Cidade dos Homens” de Paulo Morelli
“Ten Items or Less” de Brian Silberling com Morgan Freeman
“O Amor nos Tempos do Cólera” de Mike Newell com Javier Barden.
“Lula, o filho do Brasil” de Fabio Barreto
“À Deriva” de Heitor Dhalia
“Vips”de Tunico Mello com Wagner Moura
“Senna”de Asif Kapadia
“Get de Gringo” de Andrian Grunberg com Mel Gibson.
“The Odyssey” de Asif Kapadia
“Witness” Série em 6 episodios para HBO , produzido por Michael Mann.
“Snitch” (2013) de Ric Roman Waugh com Susan Sarandon e Dwayne Johnson,
“The Host” (2013) de Andrew Niccol com William Hurt Baseado na Novela de 
Stephenie Meyer autora da saga Twilight. 

“Amy” (2015) documentário vencedor do OSCAR, do diretor 
Asif Kapadia sobre a cantora Amy Whinehouse.

Antonio tem três filhos: Sebastião, de 5 anos, Joaquim, de 12 
e Manuela, de 16.
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• NATALIA BARROS – Direção Cênica

Fez a direção cênica do primeiro espetáculo do PEQUENO CIDADÃO, do show infantil 
GANGORRA (dos músicos Vange Milliet e Paulo Lepetit) e dos shows ROMANCE Vol II 
e  Vol III da atriz Marisa Orth. 
Escreve em blogs, revistas e participa do portal de literatura CRONÓPIOS, onde apresenta 
o programa: Tea For Two (T42), entrevistando artistas de várias áreas de ação cultural.
Nos anos 90, atuou como cantora e entrevistadora no programa FANZINE, na TV 
Cultura, com Marcelo Rubens Paiva.
Foi repórter do programa educativo Telecurso 2000, de 1994 a 1997, exibido até hoje, 
diariamente, pela TV Globo e várias TVs educativas no Brasil e no exterior.
Apresentou o programa Poesia Para Tocar no Rádio, do CCSP, entrevistando poetas e 
letristas.
Lançou um livro de poemas, mini contos e ilustrações: CALIGRAFIAS, contemplado 
pelo Proac – SP de 2011, e editado pela Ofício das Palavras.
Atualmente divide o projeto LANDSCAPES - improvisos de música e poesia - com o 
músico Benjamim Taubkin, que acontece uma vez por mês na Casa do Núcleo.

• LUKA IANCHITY – Circo

Palhaço, malabarista e professor de técnicas circenses desde 1999.
Participa dos shows do Pequeno Cidadão desde 2010.
Participou dos seguintes projetos sociais: Projeto Aprendiz, Vivendo e Aprendendo com 
a arte, Circo para todos 1 e 2, Carpintaria de Palhaço e Caravana do Esporte (ESPN).
Trabalhou em diversas CIAs de circo: Nau de Icaros; Circo Fractais; Fratelli; Trupe 
Guezá; Muccioloco Circus e CIA Beijo.  
Realizou os espetáculos: O Artista, Urbes, Universo Umbigo, Os 3 R’s, Garis Muccioloco, 
O Gato e o Diabo, entre outros.

• IBERÊ BANDEIRA DE MELLO – Consultoria

Foi conselheiro da OAB/SP no Triênio 98/2000 e foi Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da mesma entidade, além 
de fundador e Diretor da Associação “Mais Um” de inclusão de 
pessoas portadoras de deficiência.  
Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(1990) com especialização em Direito Penal Empresarial, 
é advogado atuante há mais de 25  anos.
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• FERNANDO SATO – Cenografia / Artes Plásticas

É diretor de arte, ilustrador, cenógrafo e designer. 
Criou, junto a Daniel Greco, animações usadas como vídeo-cenário nos shows do Pequeno 
Cidadão e também pintou as “bolas gigantes” usadas no cenário.

Participa da Frente 3 de Fevereiro, grupo de ação direta e intervenção urbana que discute 
o racismo, com a qual participou dos festivais pelo mundo.

Pela Rede Jornalistas Livres em conjunto com a casadalapa, criou a Rede de Intervenção 
contra a Redução da Maioridade Penal, série de intervenções urbanas, ações diretas, 
grafite, lambelambes, performances, instalações. 

Participou como arte-educador de vários workshops e oficinas. Junto ao LabMóvel, 
participou do Território CEU Parque Novo Mundo, com Fotocartografia de Território. Com o 
Rolê Guiado, produzido pelo Laboratório Experimental, ministrou uma oficina de Fotografia 
como Memória Afetiva junto a alunos da Escola Amorim Lima. No HubLivre, participou 
de mesa de debates sobre Redução da Maioridade Penal com oficina de Bandeira como 
Elemento Midiático. Participou de outras mesas de debates sobre redução no Sarau da 
Casa do Meio do Mundo, Guarulhos; Vielada, Festival de Artes do Jardim Boavista; USP, 
Congresso da UNE. Convidado para Audiência Pública sobre Espaço Público e Patrimônio 
Histórico, no Congresso Nacional a convite da deputada federal Luciana Santos. Convidado 
para mesa sobre Arte e Espaço Público: A Voz das Ruas, na Bienal da UNE. Com a 
casadalapa participou do Café com a Casadalapa, projeto do Sesc Consolação. Foi banca 
do Proac de Artes Integradas I, em 2014 e Artes Integradas II,em 2015.

Em Artes Plásticas fez a programação visual e sinalização do Museu do Perfume em 
Curitiba e da exposição Revolver, de Jum Nakao, Julio Dojcsar e Kiko Araujo no Museu 
Oscar Niemeyer, tambem em Curitiba. Além de ser o responsável pela programação 
visual e sinalização do evento CorpoInstalação, realizado pelo SESC Pompéia. Com 
seu trabalho individual, participou das coletivas “Teto & Tinta”, Ocupação Condominio 
Cultural, “Mixtoquente” na casadalapa, “Improvisado” na Casa das Caldeiras, “Ponto e 
Virgula” no Centro Cultural Rio Verde e ocupação na Galeria Marta 
Tralba, Memorial da América Latina. Para o SESC, foi responsável 
pelo material da Mostra Internacional de Teatro de Rua, produção 
de arte nas exposições Lá e Cá, Ano de Portugal no Brasil, Circo, 
Tear de Saberes. Com Julio Dojcsar e casadalapa criou o conceito da 
cenografia “Varzeanas” criada para o Instituto Goethe durante a Copa 
do Mundo 2014.



OS PRODUTOS LANÇADOS 
PELA MARCA PEQUENO CIDADÃO 
PEQUENO CIDADÃO CD 1
Tudo começou em 2008, quando 4 pais amigos e músicos (Antonio Pinto, Arnaldo 
Antunes, Edgard Scandurra e Taciana Barros) resolveram gravar com seus filhos. 
Depois de muita diversão e trabalho no estúdio, em junho de 2009, foi lançado o CD 
PEQUENO CIDADÃO, que teve um retorno imediato excelente da mídia, crítica e acima 
de tudo das crianças de todo o Brasil.

Decorrentes da temática do CD PEQUENO CIDADÃO 1:

- LP PEQUENO CIDADÃO CD 1  (2009)

- DVD DE ANIMAÇÃO (2010)
Todas as faixas do CD animadas e um bônus dos momentos divertidos das viagens para 
shows e das gravações no estúdio. Sucesso de venda e crítica, recebeu prêmios em 
vários países.

- LIVRO 1:

“A VIAGEM FANTÁSTICA DO PEQUENO CIDADÃO” (Leya / 2010)
- LIVRO 2:

“TCHAU CHUPETA” (Leya / 2011)

- GRAVAÇÃO DO SHOW COMPLETO - ESPECIAL DE FIM DE ANO TV CULTURA (2011)

PEQUENO CIDADÃO CD 2    (2012)
O álbum nasce com maior envolvimento das crianças, que cresceram e aprenderam, 
começando a compor mais com os pais em casa e nos momentos das viagens e hotéis e, 
literalmente, “soltaram a voz”.  Participações muito especiais também estão presentes 
nesse CD, como CARLINHOS BROWN e as crianças da Pracatum na música “Abre a 
Nuvem” e também ARNALDO ANTUNES na música “De Noitinha”.

Completam 6 anos de estrada, com muita alegria e muito aprendizado, 
passando por várias cidades do Brasil. Neste ponto as crianças estão 
bem mais íntimas do palco, e os pais ainda mais mergulhados no 
universo infantil. Os novos trabalhos da banda captam esse momento 
do grupo, mais experiente, com uma forte noção do que funciona ao 
vivo, do que pega fogo, do que emociona.
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Decorrentes da temática do CD PEQUENO CIDADÃO 2:

- LP PEQUENO CIDADÃO 2 (2012)

- LIVRO 3:
“SK8 - MANUAL DO PEQUENO SKATISTA CIDADÃO”, (Cia das Letrinhas / 2013), 
Escrito por VINICIUS PATRIAL.

- LIVRO 4:
“1 Drible, 2 Dribles, 3 Dribles - MANUAL DO PEQUENO CRAQUE CIDADÃO”. 
Escrito por MARCELO RUBENS PAIVA (Cia das Letrinhas / 2014).

Decorrentes da temática do CD PEQUENO CIDADÃO 1 e 2: 
- CD: “PEQUENO CIDADÃO – KARAOKÊ ROCK´N´ROLL”    (2013)
Compilação de 17 músicas do CD1 e CD2. As canções têm apenas alguns trechos 
com a voz principal. Os backing vocals estão mais altos, assim como alguns solos 
de instrumentos, para a criança entender a forma da música e cantar com mais 
facilidade. Esse CD traz uma nova percepção do conceito musical do grupo, pois, 
como numa lente de aumento, os detalhes dos arranjos e instrumentação aparecem 
bem mais.

EM 2015 GRAVA A MÚSICA “BICI BIKE MAGRELA” 
EM APOIO ÀS CICLOVIAS DE SÃO PAULO
- CD SINGLE: “PEQUENO CIDADÃO – BICI BIKE MAGRELA”    (2015)

JORNAL ONLINE: REFLEXÕES DA BANDA + ESPECIALISTAS
- “JORNAL DO PEQUENO CIDADÃO”
Um jornal semanal on line muito divertido, aborda  assuntos como Música, Artes 
Visuais, Bichos, Poesia, Esporte, Brincadeiras, Comida, Literatura, Reflexões e 
Amor.
Todas as edições do jornal estão disponíveis: http://issuu.com/pequenocidadao

TRILHAS SONORAS PEQUENO CIDADÃO
- Carrossel (SBT): “Pequeno Cidadão” e “O Sol e a Lua”.
- Chiquititas (SBT): “Meu Anjinho” e “Futezinho na Escola”.
- Patrulha Salvadora (SBT): “Sapo Boi” .
- Longa metragem: O Que Queremos Para o Mundo? TV COCRIATIVA.

LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS 
PARA ENSINO FUNDAMENTAL
-  Editora Saraiva, impressos e digitais
- Escola Piaget, , impressos e digitais
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Pequeno Cidadão chega com seu rock dançante 
para crianças bagunceiras e ADULTOS animados

ÁLBUM VEM DANÇAR, TERCEIRO DA BANDA, TRAZ HISTÓRIAS 
DIVERTIDAS E EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS DE TODAS AS IDADES

Afaste o sofá da sala, tire os móveis do caminho e transforme sua casa em uma grande balada. Está na área o 
álbum Vem Dançar, terceiro da banda Pequeno Cidadão formada pelos músicos Taciana Barros, Edgard  
Scandurra, Antonio Pinto e uma trupe de crianças que inclui seus respectivos filhos. Com 13 faixas, sendo 12  
inéditas e um sucesso da década de 80. O álbum foi lançado nas plataformas digitais no dia 30/09 e chegará às 
lojas em novembro.

“É um álbum de rock dançante para crianças bagunceiras e adultos animados. A letra de Vem Dançar, por exemplo, 
ensina uma coreografia superdivertida, apenas seguindo o que a canção sugere. Essa é a ideia central do novo disco: 
convidar a criança a mexer o corpo e se divertir dançando, sem vergonha”, explica Taciana Barros.  

Mesclando diversão e cultura, Vem Dançar conta histórias engraçadas, curiosas, românticas e questionadoras 
para o público infantil. “É um produto idealizado para crianças que encanta toda a família: pai, mãe, filhos...  
Costumamos dizer que a faixa etária vai do bebê ao vovô”, brinca. 

O projeto também trabalha temas educativos, como a música Caveira Bagunceira, que revela a quantidade de 
ossos que temos no corpo, e Parque Augusta e Terra, Vento, Fogo, Tempo que tratam da responsabilidade com 
a natureza e a ecologia desde cedo. O CD ainda traz letras sobre os primeiros dilemas existenciais, com  
Mesmo Sem a Gente, que fala sobre a fossa pré-adolescente. 

“Vem Dançar é fruto da convivência com nossos filhos, das recordações que temos da infância e das experiências que 
vivenciamos nesses oito anos de estrada”, diz. 

O novo álbum, que será distribuído pela MCD, ainda conta com produção de Antonio Pinto, participação especial 
de Arnaldo Antunes, um dos idealizadores da banda, e mixagem de Mario Caldato (produtor de Beastie Boys e  
Jack Johnson). 

PEQUENO CIDADÃO CD 3    (2016)



OS PRÊMIOS 

- DVD finalista no Prêmio da Música Brasileira de 2011 como Melhor DVD
- CD 1 finalista no Prêmio da Música Brasileira de 2010 como Melhor CD Infantil
- TROFÉU CATAVENTO 2010 (Rádio Cultura Brasil emissora da Fundação Padre 
Anchieta) vencedor na categoria Melhor CD Infantil
- Mostra Udigrudi Mundial de Animação (vencedor) – (com o videoclipe 
“Bonequinha do Papai”)
- Festival de Animación Fia’11 (vencedor) – (indicado com o videoclipe 
“Bonequinha do Papai”)
- Fest Anca International Animation Festival (indicado com o videoclipe 
“Carrinho por Trás”)
- 12ª Mostrinha do Goiânia Mostra Curtas – Icumam Goiânia (indicado com o 
videoclipe “Ficar Estranho”)
- Curtas Vila do Conde – International Film Festival – Portugal 
(indicado com o videoclipe “Ficar Estranho”)
- Animamundi (indicado com o videoclipe “Bonequinha do Papai”)
- Festival Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE 
(indicado com o videoclipe “Bonequinha do Papai”)
- IV Curta Taquary (indicado com o videoclipe “Bonequinha do Papai”)
- Mostra Animação de São Caetano do Sul (indicado com o videoclipe 
“Bonequinha do Papai”)
- Clermont International Short Film Festival 2011 (indicado com o videoclipe 
“Bonequinha do Papai”)
- VI Córdoba International Animation Festival - (indicado com o videoclipe 
“Bonequinha do Papai”)
- Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2011 (indicado com o vídeo 
“Bonequinha do Papai”)
- 10º Curta Santos - (indicado com o videoclipe “Bonequinha do Papai”)
- Animarte RJ - (indicado com o videoclipe “Bonequinha do Papai”)
- Festival Virtual Cine Brasil Plural - (indicado com o videoclipe 
“Bonequinha do Papai”)
- 12ª Mostrinha do Goiânia Mostra Curtas – Icumam Goiânia (indicado 
com o videoclipe “Ficar Estranho”)
- Curtas Vila do Conde – International Film Festival – Portugal 
(finalista com o videoclipe “Ficar Estranho”). Considerado um dos 
maiores festivais de curtas do mundo.
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