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INTRODUÇÃO 

Realizar projetos culturais voltados à conscientização infantil implica uma 

imensa responsabilidade, pois a absorção do que está sendo exposto vai depender 

diretamente da apresentação para o público. A iniciativa de contar clássicos da literatura 

para o público infantil se deu com a finalidade de incentivar a imaginação e a 

criatividade daqueles que precisam de tal incentivo. 

Os locais onde o projeto “Grandes Obras para Pequenos Sonhadores” foi 

realizado são conhecidos por estarem em uma área com carência socioeconômica e 

cultural na cidade de São Borja: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernando 

Ferrari, localizada no bairro Itacherê, é responsável pela formação de crianças e 

adolescentes de 04 a 15 anos, enquanto que a Pastoral da Criança do Bairro do Passo é 

responsável por orientar e acompanhar as famílias vizinhas à sua localização, a fim de 

desenvolver integralmente às crianças.  

Dessa forma, proporcionar para crianças carentes uma perspectiva diferente de 

sua realidade através de um momento lúdico é extremamente importante para 

complementar à formação escolar e pessoal de cada um dos envolvidos. 

          

PÚBLICO ESTIMADO: 

 Primeiro dia: 50 crianças de 04 a 07 anos. 

 Segundo dia: 50 crianças de 02 a 08 anos. 

 

INVESTIMENTO TOTAL 

Descrição Quant. Valor (unid.) Sub-total 

Salgadinho de milho (pacote com 50 unid.) 04 R$ 4,75 R$ 19,00 

Pipoca doce (pacote com 50 unid.) 04 R$ 6,30 R$ 25,20 

Tinta guache lavável (caixa com 6 cores) 02 R$ 5,90 R$ 11,80 

Pinceis 03 R$1,75 – R$2,00 R$ 5,50 



Lembrança de agradecimento aos 

colaboradores da produção audiovisual 
02 R$ 6,00 R$ 12,00 

Lembrança de agradecimento aos demais 

colaboradores 
04 R$1,00 R$ 4,00 

Confecção da capa personalizada do CD 

com imagens e vídeo de recordação para as 

instituições envolvidas 

02 R$ 1,25 R$ 2,50 

Total R$ 80,00 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

A participação das crianças foi plena: todos interagiram com os personagens e 

participaram das brincadeiras propostas pelos integrantes do grupo. Além disso, através 

da veiculação do vídeo produzindo, pode-se perceber o retorno na comunidade através 

das visualizações e compartilhamentos nas redes sociais. 

No YouTube, o vídeo recebeu 317 visualizações até a noite do dia 16 de outubro. 
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1. Título  

Grandes Obras para Pequenos Sonhadores 

 

2. Instituição promotora e organizadora 

 

 

  

 

 

Duplex – Produção Cultural e Comunicação 

 

Disciplina: Produção Cultural I 

Professora: Carmen Abreu 

 

Equipe: 

Adriana Pires 

Carolina Campos 

Ivana Cavalcante 

Jéssica Rollemberg 

Laura Escobar 

Marcelli Oliveira 

Mariana Rocha 

 

2- Instituição Apoiadora 

Ploc (Empréstimos de fantasias)  

 

3- Colaboradores 

Joel Guindani 

Tiago Rosário 

Luiz Briza Junior 

Thaysa Flores 

Kairo Queiroz 

Fernando Fresinghelli 



 

 

4. Cidade-sede  

São Borja/RS  

 

5. Locais do evento  

Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernando Ferrari 

Endereço: Rua Equador, 461 - Itachere, São Borja/RS. 

Telefone: (55) 3431-7731  

Contato: Diretora Denise 

 

Pastoral da Criança  

Endereço: Rua Monsenhor Patrício Petti Jean, 2469 – Passo, São Borja/RS. 

Contato: Senhora Leonida 



6. Tema do evento  

Literatura clássica para crianças 

 

7.  Objetivos 

 

7.1 Geral 

Narrar grandes clássicos da literatura para crianças em vulnerabilidade social de 

duas instituições do município de São Borja.  

 

7.2 Específicos  

 Fomentar a cultura e incentivar a prática da leitura entre as crianças carentes; 

 Favorecer o desenvolvimento intelectual e a criatividade; 

 Agregar valores artísticos e culturais fazendo-se, assim, o desenvolvimento 

humano e social; 

 Trazer obras clássicas ao conhecimento do público infantil de uma maneira 

simples e de fácil entendimento; 



 Quebrar o paradigma de que crianças só devem ler ou ouvir contos de fadas;  

 Divulgar o curso de Relações Públicas; 

 Aproximar a Universidade Federal do Pampa da comunidade local.  

 

7. Justificativa  

Ler para uma criança é um gesto simples e de muita importância. Histórias mechem 

com o imaginário das crianças e são importantes para desenvolver a criatividade e 

incentivar a leitura. Através deste gesto, estamos contribuindo para melhorar a 

educação, a cultura, o lazer e o futuro das crianças. Questionamos como a produção 

cultural e literária vem sendo trabalhada durante a idade escolar, como as crianças são 

envolvidas e como se sentem a em relação às manifestações culturais, assim 

pretendemos relacionar quais os reflexos deste envolvimento no desenvolvimento 

humano e relacionamento social das mesmas. Afinal, quem foi que disse que crianças só 

podem ter contado com contos de fadas? Porque elas não podem conhecer os grandes 

clássicos da literatura? Sabemos que as obras renomadas possuem uma linguagem 

difícil e por isso propomos narrá-las de maneira simples, adaptada para o público 

infantil.  

 

9. Público-alvo e número previsto de participantes  

 Crianças e familiares;

 Professores; 

 Transeuntes.



úmero aproximado de participantes: 

Primeiro dia: 70 

Segundo dia: 100 



10. Descrição do projeto  

Como dia 12 é outubro é o Dia das Crianças pensamos em desenvolver uma 

atividade que pudesse contemplar as crianças em vulnerabilidade social do município 

proporcionando-lhes entretenimento e diversão.  

O projeto constitui-se em três partes.  



1- Narração das histórias de Dom Quixote e o Pequeno Príncipe de uma forma 

mais didática e adaptada ao vocabulário infantil. Para que os participantes 

embarquem na história o narrador estará fantasiado e simultaneamente uma 

pessoa da equipe irá distribuir salgadinhos e pipoca doce às crianças. 

2- Em seguida os músicos tocarão cantigas e simultaneamente a equipe 

organizadora do evento fará uma interação com os participantes através de 

brincadeiras e danças. 

3- Ao final haverá uma artista fazendo pintura facial nas crianças. Todas as 

etapas serão registradas e posteriormente as fotografias serão encaminhadas 

as instituições participantes.  

 

11. Período de realização do evento e horário  

As apresentações serão surpresa para o público infantil e serão realizadas no dia 08 

de outubro na Escola Municipal Fernando Ferrari e dia 09 de outubro na Pastoral da 

Criança, ambas com horário previsto para as 15 horas.  

 

12. Recursos necessários  

 

12.1 Recursos Humanos  

 Professores e responsáveis das instituições envolvidas; 

 Equipe de Assessoria de Imprensa; 

 Artista da pintura facial

 Músicos 

 Equipe de Produção. 



12.2 Recursos Materiais  

 Instrumentos musicais;  

 Caixa de som; 

 Microfone; 

 Fantasias; 

 Cenário; 

 Lanche para as crianças; 



 Mesa; 

 Cadeira; 

 Espelho; 

 Tintas guaches e pinceis; 

 Máquina Fotográfica T2i;  

 Notebook;  

 Camarim;  

 Tripé;  

 

13. Estratégias de comunicação e marketing  

 Envio de releases aos meios de comunicação após as apresentações;  

 Cobertura fotográfica e audiovisual;  

 Divulgação do vídeo-documentário na rede social digital Facebook. 

 

13. Previsão orçamentária  

Descrição Quant. Valor (unid.) Sub-total 

Salgadinho de milho (pacote com 50 unid.) 04 R$ 4,75 R$ 19,00 

Pipoca doce (pacote com 50 unid.) 04 R$ 6,30 R$ 25,20 

Tinta guache lavável (caixa com 6 cores) 02 R$ 5,90 R$ 11,80 

Pinceis 03 R$1,75 – R$2,00 R$ 5,50 

Lembrança de agradecimento aos 

colaboradores da produção audiovisual 
02 R$ 6,00 R$ 12,00 

Lembrança de agradecimento aos demais 

colaboradores 
04 R$1,00 R$ 4,00 

Confecção da capa personalizada do CD 

com imagens e vídeo de recordação para as 

instituições envolvidas 

02 R$ 1,25 R$ 2,50 



Total R$ 80,00 

 

 

17. Checklist  

 

Membro da Equipe Função 

Adriana Pires Planejamento, contato com o as instituições e apoio técnico 

Carolina Campos Planejamento e cobertura fotográfica. 

Ivana Cavalcante 
Produção: compra de materiais, contato com equipe 

audiovisual, reserva de equipamentos e apoio técnico. 

Jéssica Rollemberg 
Produção: contato com músicos, reserva de equipamentos, 

narração de histórias e relatório final. 

Laura Escobar Produção: envio de releases e apoio técnico. 

Marcelli Oliveira 
Produção: contato com a empresa Ploc, retirada e 

devolução das fantasias, apoio técnico e relatório final. 

Mariana Rocha 
Produção: contato com a empresa Ploc e narração de 

histórias. 

 

18. Avaliação dos Resultados 

Os resultados das atividades serão mensurados e avaliados através do número de 

participantes, da interação e do feedback das crianças. Além disso, a avaliação do 

evento será feita a partir dos conteúdos publicados ou não dos releases enviados para os 

meios de comunicação e do número de curtidas, compartilhamentos e visualizações do 

vídeo postado na rede social.  

 



 

 

 

ANEXO II - FOTOS 

- PRIMEIRO DIA 



 

 

 

- SEGUNDO DIA 



 

 

 

 

ANEXO III - CLIPAGEM 

- SITE DO CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS - ÊNFASE EM PRODUÇÃO CULTURAL 

 



MATÉRIA SOBRE O EVENTO NO SITE 

 

 

VÍDEO SOBRE DO EVENTO NO SITE 

 

 

 

- PRINT DE ALGUNS COMPARTILHAMENTOS DO VÍDEO NA REDE SOCIAL FACEBOOK 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



ANEXO IV - VÍDEO NO YOUTUBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V - RELEASE 

Brincadeira que ensina 

Projeto realizado por acadêmicos de Relações Públicas propõe um jeito 

diferente de estimular o aprendizado das crianças  

O projeto “Grandes Obras para Pequenos Sonhadores” é voltado ao público 

infantil de São Borja e incentiva a prática da leitura entre crianças carentes e em 

situação de vulnerabilidade social. As ações foram propostas nos dias 08 e 09 de 

outubro deste ano, na Escola Municipal Fernando Ferrari e no Centro da Pastoral da 

Criança, respectivamente.  

O trabalho é realizado por acadêmicos da disciplina de Produção Cultural I do 

curso de Relações Públicas - ênfase em Produção Cultural - da Unipampa. Durante os 

dois dias, os alunos foram responsáveis por levar momentos de lazer e diversão às 

cerca de 100 crianças de 2 a 10 anos atendidas pelo projeto. Contar histórias clássicas 

e, com o apoio da empresa PLOC, vestir fantasias de conhecidos personagens infantis 

foram algumas das atividades propostas.  

A diretora da escola que recebeu o projeto, Denise Escobar, avalia que 

atividades lúdicas estimulam o aprendizado das crianças. “Tudo que tu fizeres na parte 

lúdica, elas te respondem, porque são carentes também de afeto. Tu podes ensinar 

usando a brincadeira. É preciso trazer para elas toda a aprendizagem de forma 

divertida e alegre. Que elas aprendam sem se dar conta de que estão aprendendo”, 

ressalta.  

A idealização partiu do questionamento do grupo sobre como as crianças são 

envolvidas e como se sentem a em relação às manifestações culturais. Pretendera-se 

relacionar os reflexos deste envolvimento no desenvolvimento humano e 

relacionamento social das mesmas. “Sabemos que as obras renomadas possuem uma 

linguagem difícil e por isso propomos narrar de maneira simples, adaptada para o 

público infantil.”, esclareceu Jéssica Rollemberg, uma das proponentes. 

 


