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REALIZAÇÃO



O projeto consiste em oficinas de artes visuais totalmente gratuitas, com a
realização de uma mostra final com os trabalhos artísticos desenvolvidos durante
as oficinas em cada local de realização, sendo em escolas públicas ou instituições
sem fins lucrativos, para o público infanto-juvenil ou adolescente.

Pilares Centrais do Projeto

• Formação Artística e Criação de Conteúdos;
• Desenvolvimento de Iniciativas Socioambientais;
• Discussão, Brainstorming e Debate;
• Trabalho em Equipe e Criação de Projetos.

O PROJETO





AS OFICINAS
O projeto visa não somente oferecer oficinas artísticas como também objetiva promover a
apresentação de ideias, o gosto pela economia criativa, o debate, o brainstorming e atividades
práticas em grupo nas escolas ou instituições com o objetivo de desenvolvimento de ideias,
iniciativas e projetos de conscientização sobre como cada um pode contribuir para a limpeza e
despoluição das cidades, ações de preservação do meio ambiente, além de melhorias na
própria escola, bairro e cidade beneficiada. Assim, os participantes serão motivados a propor e
defender suas ideias, trabalhar em equipe e organizar as tarefas ao longo do projeto.

As oficinas de artes visuais serão distribuídas nas seguintes áreas artísticas:

• Desenho Artístico (4 oficinas);
• Pintura & Mural (4 oficinas);
• Escultura (4 oficinas);
• Fotografia (4 oficinas);
• Moda Ecológica (4 oficinas).





Ao encerramento das oficinas, os participantes e arte educadores promoverão uma mostra
artística na escola ou instituição, que irá expor todas as obras, projetos e trabalhos
promovidos ao longo das oficinas.

Quantidades
Em cada local beneficiado, um grupo será formado para participação contínua nas oficinas.
Cada grupo terá:

30 alunos (público infanto-juvenil e adolescente)
20 encontros ao longo do ano letivo
1 mostra final aberta para a escola e comunidade
Camisetas com a identidade visual do projeto
Material de apoio pedagógico
Material de consumo para as oficinas

MOSTRA
ARTÍSTICA





COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA
O grupo artístico Ungambikkula, com seus integrantes especialistas em artes visuais, artes
plásticas, moda ecológica, pedagogia e filosofia, formados pelo Instituto de Artes da
Unicamp (Campinas – SP), e USP (São Paulo –SP) coordenará as oficinas, desenvolverá os
materiais pedagógicos e acompanhará os resultados obtidos nas oficinas.





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,
Programa, Filipeta, Cartaz, Banner, Redes Sociais, Emailmarketing e/ou Flyer, conforme ficha
técnica do projeto.

Exposição Ambiental
Aderência aos princípios Socioambientais, como: Utilização de materiais reciclados ou Inserção
da frase educativa “Não jogue este folheto nas vias públicas e/ou preserve o meio ambiente”.

EXPOSIÇÃO
DA MARCA





VALORES
Cota	Inicial:		R$	182.680,00

Ação:	Realização	de	oficinas	contínuas	para	2	turmas	
(com	30	alunos	cada)	em	escolas	públicas,	instituições	ou	
centros	culturais.	Cada	turma	terá	um	total	de	20	oficinas	

ao	longo	do	calendário	escolar	e	haverá	uma	mostra	
artística	aberta	para	toda	a	escola	ao	final	do	projeto.

Valor	total	do	projeto:	R$	913.388,96




