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A Biblioteca

O projeto “Biblioteca Mágica” consiste na confecção e distribuição de 
14 (quatorze) estruturas de Bibliotecas móveis, juntamente com a 
doação de 840 (oitocentos e quarenta) exemplares de livros infantis, 
acervo de 280 (duzentos e oitenta) fantoches em feltro e 140 (cento 
e quarenta) materiais pedagógicos como massas para modelar, giz 
de cera, blocos estruturais para formação de maquetes, quebra 
cabeças paisagísticos, entre outros. O projeto visa a distribuição 
totalmente gratuita para instituições sem fins lucrativos, hospitais 
públicos e/ou escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro.

Cada biblioteca mágica conterá:

60 Livros infantis clássicos e obras literárias brasileiras infantis, 
sendo 12 (doze) títulos e dentre eles, 1 (um) título impresso em braile
20 fantoches de mão em feltro
10 materiais pedagógicos (massas para modelar, giz de cera, blocos 
para formação de maquetes, quebra cabeças paisagísticos, etc.)





Para cada Biblioteca Mágica doada, será realizada uma
oficina de leitura e contação de histórias.

O projeto visa despertar nas crianças o interesse pela
leitura através de oficinas participativas e lúdicas, onde as
mesmas serão instrumento de imersão do espectador na
atividade de difusão da contação de histórias e da leitura.
As oficinas mexerão com as emoções imediatas do
espectador, do riso ao incerto, tornando as atividades de
leitura e contação de histórias um instrumento de fascínio
que une as crianças ao artista.





Estrutura em MDF, 15 mm com rodizio e travas, contendo:

• 2 gavetas de abrir com régua e logos do Ministério e do patrocinador;
• 8 banquinhos de madeira no interior das gavetas (4 em cada gaveta);
• Fundo chapado em MDF com identidade visual;
• 2 prateleiras para livros (1 em cada extremidade);
• Mesinha integrada de apoio para leitura e atividades;
• Dimensões: 60 x 60 x 120cm;







O patrocínio tem como objetivo, gerar identificação e reconhecimento da
marca por meio da iniciativa patrocinada em todo o projeto, ampliando o
relacionamento com públicos de interesse, divulgando produtos, serviços
e agregando mais valor à marca do patrocinador.

Exposição Institucional: Divulgação da logo (imagem, símbolo ou marca)
em peças como: Livro, Livreto, Gibi, Folder, Programação, Filipeta, Cartaz,
Banner, Redes Sociais, Emailmarketing e/ou Flyer, conforme ficha técnica
do projeto.

Exposição Social: Propiciar e estimular a participação dos que não teriam
acesso a conhecimento e equipamento, relacionado ao acesso livre, como:
Apresentação gratuita, Oficina, Palestra e/ou Bate-papo com os artistas,
conforme ficha técnica do projeto.





R$ 85.765,50
Valor total do projeto: R$ 240.135,00

• Distribuição de 5 (cinco) Bibliotecas Mágicas com acervo em instituições, 
hospitais e escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro.

• Realização de 5 (cinco) Oficinas de Leitura e Contação de Histórias nos locais 
beneficiados.






