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CONHEÇA
NOSSOS
PROJETOS

TEATRO, MÚSICA, ESPETÁCULOS, EXPOSIÇÕES, ARTES PLÁSTICAS, 
OFICINAS CULTURAIS, FOLCLORE, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA



O projeto “Caminho da Leitura”, totalmente 
gratuito e desenvolvido para instituições sem fins 
lucrativos, hospitais e escolas públicas, consistirá 
na confecção e distribuição de estruturas de 
bibliotecas móveis, com a doação de exemplares 
de livros infantis, acervo de  fantoches em 
feltro e materiais pedagógicos como massas 
para modelar, giz de cera, blocos estruturais 
para formação de maquetes, quebra-cabeças 
paisagísticos, entre outros. O projeto também 
terá a realização de oficinas de contação de 
histórias e leitura vivida.

WEC548/01/2021

• PÚBLICO INFANTIL
• ESTRUTURA DE 

BRINQUEDOTECA 
COM OFICINA DE 
BRINQUEDOS



Grupo Komedi Portfólio 2022

Projeto Caminho da Leitura

CONTEÚDO
DO ACERVO 

• 60 livros infantis clássicos e obras literárias brasileiras infantis, sendo 20 títulos impressos em braile.
• 20 fantoches de mão em feltro.
• 10 jogos e brinquedos.



Distribuição de 9 estruturas de biblioteca móvel em 
formato de ônibus, com acervo em instituições, hospitais 
e escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro.  Realização 
de 9 Oficinas de Leitura e Contação de Histórias nos locais 
beneficiados, com duração de 60 minutos cada.

COTA DE
ABERTURA



O projeto “Reciclando com bonecos” consiste 
na realização de oficinas de teatro de bonecos, 
ensinando técnicas de roteirização, manipulação 
e de confecção de bonecos, cenários e adereços 
construídos com materiais recicláveis e de 
fácil acesso. Após as oficinas serão realizadas 
apresentações de teatro de bonecos para a 
comunidade, representados pelos participantes 
que aplicarão as técnicas artísticas desenvolvidas 
durante as oficinas.

WEC58/02/2022

• PÚBLICO JOVEM/ADULTO
• OFICINA DE TEATRO E 

RECICLAGEM



Realização de oficinas de bonecos para 3 turma, de 
30 alunos cada, sendo realizada por 20 aulas por 
turma (aproximadamente 6 meses). Realização de 3 
apresentações de teatro de bonecos, para públio geral 
com os materiais desenvolvidos no curso dentro da 
temática sustentabilidade. Assessoria de imprensa 
durante o período de realização. Instalação de banner com 
logomarca do patrocinador.

COTA DE
ABERTURA



O projeto “É HORA DO TRABALHO” consistirá na 
realização de oficinas de artes cênicas gratuitas 
e de espetáculos teatrais, apresentados pelos 
alunos, que aplicarão as técnicas artísticas 
desenvolvidas durante as oficinas, sendo uma 
apresentação por turma, em escolas públicas ou 
instituições sem fins lucrativos para o público 
jovem.

WEC597/01/2021 

• PÚBLICO JOVEM
• OFICINAS DE ARTES 

CÊNICAS



COTA DE
ABERTURA
Realização oficinas de artes cênicas, para 2 turmas de 30 
alunos cada, sendo realizadas 10 oficinas de 90 minutos 
para cada turma.  Realização de 2 apresentações teatrais 
(uma para cada turma), aberta para comunidade e público 
em geral.



A peça “Planeta Água em Cena 2” volta com 
nova história, mostrando que Julinha, Murilo e 
Pinguinho sabem muito bem qual a importância 
da água para o nosso planeta.

WEC66/02/2022

• PÚBLICO INFANTIL
• APRESENTAÇÃO TEATRAL



Realização de 21 apresentações teatrais, para público de 
200 alunos por apresentação. Distribuição de 1.200 cartilhas 
com o mesmo tema da peça, sendo 200 por apresentação. 
Assessoria de imprensa durante o período de realização. 
Instalação de banner com logomarca do patrocinador.

COTA DE
ABERTURA





www.komedi.com.br

SÃO PAULO 11 2078.3690 • RIO DE JANEIRO 21 2240.1486 • CAMPINAS 19 3234.4864 


