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O projeto visa a montagem e circulação da peça teatral
infantil “VIVA A NATUREZA”, de roteiro e direção de Hugo
Vidal, com a duração de aproximadamente 45 minutos.
As apresentações de teatro serão realizadas abertas ao
público em geral e ocorrerão em Teatros e/ou Centro
Culturais com capacidade mínima de público de 200
(duzentos) espectadores por espetáculo, com acesso
totalmente gratuito.

SOBRE O PROJETO





Duas crianças que brincam no sítio do avô descobrem que há algo de muito errado nos
arredores da propriedade. É possível ver lixo por toda a parte! Que horror!! Preocupadas,
mas determinadas, as crianças começam a se perguntar quem poderia ter feito tal coisa e
imediatamente iniciam um plano de ação para iniciar a limpeza e despoluir este pedaço de
natureza.
É neste momento que surge o vilão da história, uma terrível criatura – o malvado
Desperdício que, preocupado com o possível fim de suas malícias, decide então utilizar
seus poderes do mal para enfeitiçar e encolher as crianças.
Sob o terrível feitiço: confusas, desnorteadas e agora tão pequeninas, as crianças se
encontram impotentes face a tremenda maldade que as rodeia. Como lutar contra um mal
tão poderoso?
Nesta aventura eletrizante, as crianças precisarão unir forças com todas as criaturas
pequeninas que vivem no sítio: Dona Borboleta, Sra. Abelhinha, Dr. Vagalume e até as
crianças da plateia precisam se juntar para combater a poluição, limpar o local e quebrar o
feitiço. Será que vencerão?

SOBRE A PEÇA





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 maior valor à marca do patrocinador.

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

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

EXPOSIÇÃO DA MARCA





R$ 62.290,00
6 espetáculos de teatro em cidades

do Estado de São Paulo.
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