O Projeto Aventuras no Trânsito é um
Espetáculo Educativo que coloca, de forma
divertida, as principais regras de trânsito a
serem respeitadas pelas crianças, como
atravessar a rua nas faixas de pedestre
ou nas passarelas, respeitar o sinal,
esperar o carro passar, entre outras.
Assim como as regras que os adultos
devem respeitar, como usar cinto de
segurança, não usar o celular, dentre outros.
As leis de trânsito são abordadas no contexto de uma pequena
história conduzida por um narrador. A encenação é musicada, ao vivo
e a cenografia é alusiva ao circo com câmeras de ar cenográficas.
A proposta é levar a educação no trânsito a escolas e locais públicos, objetivando a educação
moral e cívica, desde a formação do indivíduo. O principal objetivo do projeto é a conscientização
sobre as leis e respeito ao trânsito e que essa consciência deve ser iniciada nos primeiros anos
escolares, onde os alunos são aproximados de conhecimentos e saberes que necessitam
pra viver em sociedade.

Objetivos
É um projeto que tem como meta contribuir para a democratização da cultura de quem mais precisa, onde não
tem nenhum acesso ou muito pouco, através de apresentações em escolas, pátios, ruas e etc. E também tem
como objetivo além de levar cultura, proporcionar às pessoas uma experiência divertida e educativa gerando
reflexão.
- Realizaremos 46 apresentações GRATUITAS para o público de baixa renda em até 23 cidades.

Público
300 crianças por apresentação, totalizando 18.000 crianças.

Valor por Apresentação
R$ 4.341,41

Valor Total do Projeto
R$ 199.704,92

PRONAC

Custo Unitário por Criança
R$ 14,47

Interação Digital
Como forma de ajudar na inclusão digital e
ajudar no aprendizado, todos os espectadores
participam após a apresentação de um QUIZ
de perguntas e respostas personalizadas em
doze tablets e respondem perguntas sobre o
tema da peça apresentada, como
forma de reforçar o aprendizado e
colocar o conhecimento
em prática.

Os alunos terão também uma OFICINA de imersão em uma pista de transito, uma oportunidade
de colocar em prática as atividades aprendidas de forma lúdica e divertida, durante o projeto
realizaremos 23 oficinas para crianças.

Cartilha educativa e Bloquinho
de Mini-multas
Após as crianças participarem da brincadeira digital através dos tablets, as crianças ganharão de
brinde uma cartilha de 8 páginas contendo brincadeiras educativas sobre o transito, como caçapalavras, cruzadinha, jogo dos 7 erros, labirinto e imagens para colorir, junto com a cartilha
será distribuído de brinde também um bloquinho de Mini-multas, que tem a função de as crianças
fiscalizarem e autuar os pais quando cometer alguma infração do transito, e a penalização um
doce de acordo com cada infração.

OBS: A cartilha educativa
e o bloquinho de Mini-multas
só serão realizados
com o aporte mínimo de
80% do valor
total do projeto
pelo patrocinador

CONTRAPARTIDAS
-

-

Divulgação nas redes sociais;
Trabalho de assessoria de imprensa, divulgando o projeto
em jornais, blogs, sites, redes de TV e rádio;
Banner do projeto;
Banner somente do patrocinador;
Divulgação da logo nos panfletos de divulgação
Jogo de QUIZ no tablet personalizado com a logo do patrocinador;
Cartilha educativa do projeto com brincadeiras educativas; (em função do
aporte);
Vídeo clipe do projeto com os melhores momentos e depoimentos dos
alunos, professores, e plateia em geral, falando sobre o projeto e sua
Importância e agradecimentos, personalizado com a logo do
patrocinador;
Será disponibilizado todas as imagens e depoimentos
do projeto.

A AnaLua Produções Artísticas foi criada no ano de 2017 pela atriz e produtora Ana Sercunvius,
que desenvolve diversos trabalhos relacionados com produções teatrais.
Graduada em Pedagogia, pelo centro Universitário Internacional – UNINTER, Ana Sercunvius é associada
à ATINJ/PR – Associação de Teatro para Infância e Juventude do Paraná e AACA – Associação Abração Círculo das
Artes, e participa desde 2016, do Núcleo de Pesquisa Cênica da Cia. Abração, atuando como atriz
em 11 espetáculos de repertório e atuando como produtora de diversas produções culturais.
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