


A Companhia “Circo Teatro Sem Lona”,  

existe a vinte e cinco anos, é uma companhia 
 independente que tem como objetivo criar  

uma linguagem teatral que se adapta a 
 promover espetáculos em espaços  

públicos alternativos. 

 
 

 
. 

    Desde a estreia de seu primeiro espetáculo em 1996 o grupo tem realizado apresentações gratuitas em 

diversos munícipios, participando também de inúmeros Festivais  e  mostras de teatro. O grupo também é 

responsável por promover diversos projetos através da lei de Incentivo à Cultura, impactando desde sua criação 

em mais de 1,5 milhão de pessoas. E com 25 anos de história já conquistou mais de 70 prêmios em todo território  

nacional, solidificando o nome da companhia como uma das mais atuantes em nível nacional, realizando 

cerca de 350 apresentações por ano em todo o Brasil.  

    Possuímos estrutura completa e experiência para realizar eventos em qualquer local do Brasil, sendo que já 

nos apresentamos em mais de 500 municípios, percorrendo mais de um milhão de quilômetros. 



     O projeto "Tem Palhaço que desperdiça Água" prevê a apresentação de peça teatral sobre o tema Água, 

mostrando a importância do saneamento básico, do uso consciente da água e  da higiene pessoal. 

      Serão 28 apresentações gratuitas em escolas e locais públicos (teatros, praças, ginásios), instruindo e 

divertindo os participantes, com público esperado de 17.000 pessoas, focando na população carente de baixa 

renda. 

     A proposta prevê a circulação do espetáculo por 28 cidades (sendo de livre escolha as cidades entre os 

estados do MS, MT e RO).  

    Levamos um espetáculo de qualidade a um público carente de 

atividades culturais, contribuindo para a inclusão cultural e formação de 

plateia, além de sensibilizar o público através dos temas apresentados, 

pois todas as nossas peças revelam valores que possibilitam a reflexão 

sobre estes temas importantes, que propiciam mudanças de 

comportamento nos espectadores. 



A Peça tem foco na importância da água em nossas 

 vidas do saneamento básico, à sustentabilidade e  

responsabilidade ecológica e social. 

 
 

 
. 

     A partir de então demonstraremos como a falta da água afetaria a vida e a saúde dos seres humanos e de 

todos os seres vivos na terra, e como isso acontece por meio de desperdício e da própria irresponsabilidade dos 
seres humanos. A peça tem como um dos objetivos mostrar a importância desse bem tão precioso, e a importância 

do saneamento básico, que influencia diretamente no bem-estar físico, mental ou social da população. 
           

        Nossos espetáculos teatrais são educativos, realizados em linguagem circense, 

permitindo abordar de forma lúdica e divertida temas complexos para as crianças e público 
em geral, tornando-os de fácil entendimento para todos. Usamos nossa criatividade nos 
roteiros e temas, para sensibilizar o público, numa linguagem simples e divertida. 

Com foco em sustentabilidade, responsabilidade ecológica e social, daremos 

ênfase na importância do Saneamento para a saúde e higiene públicas, 
evitando doenças e também abordaremos ensinamentos para prevenção de 

doenças e cuidados com a saúde como o COVID-19, dengue, chikungunya e 
zika vírus.  
 
           



Como forma de ajudar na inclusão digital e 

 ajudar no aprendizado, todos os expectadores  

participam após a apresentação de um QUIZ  

de perguntas e respostas, personalizadas  em  

12 tablets e respondem perguntas sobre o tema  

da  peça apresentada, como forma de reforçar o 

 aprendizado e colocar o conhecimento em  

prática. As crianças ganharão de brinde uma  

cartilha com 8 páginas personalizadas do 

projeto com brincadeiras como 

caça-palavras, desenhos  

para colorir, labirinto e 

 jogo dos 7 erros. 
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Apresentar  
gratuitamente 

em  

  

Da peça 

 
 

 
 

  
Distribuídas 

Realizar  

QUIZ para 



REDES SOCIAIS 
Divulgação nas  

Redes Sociais. 

CARTILHA DE  

ATIVIDADES 
Cartilha educativa  

do projeto com  
brincadeiras  
educativas;  
(em função  

do aporte);  ASSESSORIA 

 DE IMPRENSA 

Trabalho de Assessoria  
de Imprensa,  
divulgando o  

Projeto em jornais, 

 blog, sites, redes 
 de TV e rádio. 

BANNER DO  

PROJETO 
Com assinatura 

 exclusiva 
da Marca do  
Patrocinador. 

 

 

 

JOGO 

 PERSONALIZADO 
Jogo de QUIZ  

no tablet 
 personalizado 
 com a logo do 
patrocinador 

 

IMAGENS 
Serão  

disponibilizadas  
todas as imagens 

 e depoimentos  
do projeto.  

 

VÍDEO CLIPE 
Vídeo clip do  
projeto com  
os melhores  
momentos e  
depoimentos  

de alunos,  

professores. 




