


Acesso à Internet
Segundo IBGE, 4,3 milhões de estudantes brasileiros entraram

na pandemia sem acesso à internet - 14/04/2021 - Educação - Folha.

Mais que isso, o Instituto aponta que 40 milhões de pessoas não têm acesso à internet

no país. Em 2019, em 12,6 milhões de domicílios do país não havia internet, devido à

falta de interesse (32,9%), ao serviço de acesso ser considerado caro (26,2%) ou por
nenhum morador saber usar a internet (25,7%).

Um em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet, mostra a

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua -

Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad Contínua TIC),

publicado em 29/04/2020



A ideia deste projeto surgiu em 2020,

durante a Pandemia, onde verificamos que a

população mais carente foi muito mais

afetada por não ter acesso a recursos digitais

e internet, aumentando ainda mais a exclusão

social.

Neste projeto inédito, iremos ofertar
gratuitamente para os alunos das escolas
públicas e comunidades, apresentações que
unem o encanto do Teatro, através de esquetes
cênicas, com a tecnologia digital, buscando
conciliar estes 2 mundos, o real e o virtual,
numa experiência única e marcante para o
público. O projeto poderá ser personalizado
para trabalhar qualquer tema desejado.

O Projeto

A visão é de 180 graus em um espaço de 12 x 3 metros. O cenário será digital, dando a impressão
para o espectador de estar dentro da história, numa Realidade Imersiva, onde os sentidos humanos
são estimulados, de modo que a interação e o usuário e esse ambiente se aproxima de uma
atividade no mundo “real”. O público estará imerso neste ambiente virtual.



Será distribuído para os professores uma cartilha educativa para se trabalhar

o tema das apresentações dentro da escola com orientações pedagógicas

e ideias para auxiliar na educação dos alunos.

Clique abaixo e sinta essa experiência:

FUNDO DO MAR CIDADE UNIVERSO AVENTURA

https://drive.google.com/file/d/1wTR4J77bCGh63vXUih2b4dqhU3jDVxDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d6FLJdXJ4fGn2nHRW1_LVaKFXrlhMhiv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxec1ob7NCM_5VMC9UWZFQBffwhocNP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1swkbeeugo1taOIOSOvrcQbLP36IVtnSS/view?usp=sharing


Objetivos



Naming rights

Logomarca do 

patrocinador no painel 
Banner do projeto, cada 

cidade com a sua marca

Caminhão com adesivagem 

Personalizada do projeto com

logo do patrocinador.

VAN com adesivagem 

personalizada do projeto 

com logo do patrocinador. 

Divulgação nas rede sociais; 

Logo do patrocinador na 

Cartilha educativa para o 

Professor.

Banner do patrocinador

Contrapartidas

Trabalho de assessoria de impressa, 

divulgando o projeto para jornais, 

blog, sites, redes de TV e rádios 

locais, para maior publicidade do 

projeto. 

Vídeo clip do projeto com 

os melhores momentos e 

depoimentos de alunos, 

professores



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

alternativos.

Sobre

NÓS



Nossos Parceiros


