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O Projeto
Através das artes cênicas o projeto “Se Eu Pudesse Mudar o Mundo” apresenta novas
posturas para a convivência em sociedade, buscando chamar a atenção do público, de
forma diferenciada, para inquietações bastante atuais, como o desperdício de recursos,
os cuidados com a água, a preservação do meio ambiente e os efeitos da utilização de
drogas.
O projeto também enfatiza algumas atitudes sociais e sustentáveis do cotidiano,
utilizando o teatro como proposta lúdica para trazer ao público infantil, juvenil e adulto,
reflexões sobre importantes implicações destes temas para a sociedade.

AÇão Social
Nas apresentações teatrais, que serão realizadas em escolas públicas, serão entregues
às crianças livretos com a história da peça e jogos sobre o tema.

Objetivos do Projeto
Criar condições de acesso à manifestações artísticas de cunho educativo;
Atuar na formação de público para o teatro fazendo da arte um veículo de
transformação social.
Possibilitar ao público infanto-juvenil das camadas menos favorecidas da sociedade o
acesso a bens culturais como o teatro;

Garantir o acesso de pessoas com deficiência física;
Possibilitar o desenvolvimento de conceitos como amizade, família, responsabilidade,
ética, cidadania e ecologia através do universo simbólico do teatro;

Fortalecer a formação cultural dos estudantes das escolas da rede pública de ensino
utilizando a apresentação de espetáculos teatrais gratuitos;

ESPETÁCULOS:

MAD SCIENCIE

Líder mundial em entretenimento, a Mad Science
está presente em mais de 20 países levando o
fantástico mundo da ciência para empresas,
escolas, feiras e eventos, alinhado diversão e
interatividade e informação. As atividades
despertam a imaginação e a curiosidade de
crianças e adultos mostrando como a ciência está
presente no nosso dia a dia e quanto ela é incrível,
sempre com demonstrações diferenciadas,
educativas e de alto impacto!
Serão apresentadas peças destinadas ao público
infantil, jovem e adulto, que buscam motivá-los
ilustrando através dos personagens e experiências,
atitudes importantes para a nossa sobrevivência
em um planeta saudável.

ESPETÁCULOS:

MAD SCIENCIE

o que você sabe sobre h2o ?
Devemos tomar atitudes que colaborem com a
preservação da água, esse bem tão essencial para a
vida. Mais do que isso, precisamos espalhar dicas de
como economizar e mostrar o quanto a água é
importante e escassa. Para não se limitar a dizer
apenas para fechar as torneiras e passar uma lista de
atitudes para economizar, a Mad Science elaborou um
show, que trata do tema de um jeito diferente e
divertido, ajudando a entender as curiosas
propriedades da água e maneiras de economizá-la.
Os cientistas malucos apresentam, para crianças e adultos, o show “ Watchachá – O que você
sabe sobre H2O”, com experimentos científicos, que unem informação e diversão. O show traz
uma série de experiências como a “água pelo mundo”, em que os cientistas malucos mostram que
apesar do nosso planeta ser composto por cerca de 70% de água, apenas uma pequena parte é
potável. Todos os conceitos científicos são passados de maneira divertida e interativa.

ESPETÁCULOS:

MAD SCIENCIE

Circo científico
Uma peça de teatro que mistura artes e
experiências científicas, criando um caminho
lúdico natural para um grandioso espetáculo, onde
dois cientistas irão desvendar o mundo do circo
através da ciência, propondo uma apresentação de
números circenses repleta de ciência.

ESPETÁCULOS:

MAD SCIENCIE

TODOS CONTRA O AEDES
Os cientistas malucos e divertidos estão de volta, e desta
vez É GUERRA!
Como pode um mosquito deixar todo o Brasil “de cabelo em
pé”?
Com a ciência do nosso lado, todas as crianças vão se
tornar Agentes contra o AEDES.

ESPETÁCULOS:

REVOLUÇÃO NA COZINHA

TEATRO DE BONECOS MOVIDOS
POR CONTROLE REMOTO

Um solitário Chef de cozinha está sobrecarregado de
trabalho e resolve comprar a incrível “Super-HiperUltra-Extra Mega Max” (uma incrível máquina de
cozinhar anunciada na televisão).
Com a compra da máquina, o Chef decide iniciar a
produção de hambúrgueres, o que gera uma revolta dos
alimentos saudáveis. Este conflito provoca uma
verdadeira REVOLUÇÃO NA COZINHA, abordando
tópicos a respeito da importância da alimentação
saudável. Um espetáculo divertido que envolve a
criança na fantasia da história, enquanto os adultos se
divertem com os recursos técnicos e o requinte da
manipulação dos bonecos.

ESPETÁCULOS:

Drogadicção - Overdose

A partir do contexto da realidade mundial no qual se discute os problemas com vício de drogas
e violência na juventude e seu reflexo familiar, o Projeto de Teatro “OVERDOSE” apresenta a
trajetória das personagens Kadu, Farelo e Tati, a fim de promover um olhar mais crítico e
reflexivo em torno das relações que se estabelecem entre as pessoas e o mundo das drogas.
Suas histórias permitem reflexões diversas acerca do processo vicioso com as drogas, e em
que medida existe possibilidades de recuperar um ser humano cuja vida se associa ao
verdadeiro “inferno”. Partindo do tema “drogadicção”, o projeto teatro “OVERDOSE” explora
as nuances da natureza humana, os medos, as aflições, os conflitos internos e familiares.

ESPETÁCULOS:

História com Desperdícios
Em um incrível exemplo de aproveitamento e reciclagem dos
“desperdícios” de uma grande cidade, o espetáculo conta a
história de um catador de lixo em seu trabalho diário pelas
ruas. Um dia, ao vasculhar o lixo, ele encontra um velho
rádio, talvez aquele que dera, em um passado distante, de
presente à sua amada.
É então que o homem mergulha em suas lembranças e, com
incrível habilidade, transforma toda a sucata espalhada pelo
palco em um belo cenário, para contar a história de sua vida.
Transforma caixas de papelão em prédios e casas, tecidos
verdes em grandes gramados, uma velha garrafinha plástica
em um potente trator e assim por diante.

O resultado disto: criança subindo ao palco após o
espetáculo para verem de perto o que lixo pode se tornar
com um pouco de imaginação.

ESPETÁCULOS: O Plano Infalível do Super Mosquito
O Mosquito é o centro das atenções.
Ele é o responsável por várias doenças.
Ele se tornou o Super Mosquito!
Quem poderá detê-lo ?

TODOS NÓS ! JUNTOS!
TODOS DEVEM FAZER SUA PARTE!

ESPETÁCULOS: Campanha Educativa de Rua
Campanha educativa de rua específica para a faixa
de pedestres, que conta com a presença de atores
caracterizados com roupas que representam o
trânsito, que orientam (através de brincadeiras) as
pessoas que passam pelas ruas a utilizarem a faixa
de pedestres, gesticulando com o braço antes de
atravessar para que os condutores de veículos
observem sua intenção, dando assim maior
segurança para quem efetua a travessia.
Há também um ator que fica com um megafone
orientando as pessoas no transito, inclusive os
condutores, chamando para a reflexão sobre o uso
do cinto de segurança, não dirigir falando ao
celular, dar preferencia na faixa de pedestres, não
passar no sinal vermelho, entre outros.

ESPETÁCULOS:

ENTRE A VIDA E A MORTE

A peça mostra o comportamento das pessoas no dia a dia, nas diversas condutas de trânsito,
fazendo o jovem e adulto refletirem sobre os riscos, consequências e decisões que podem
mudar uma vida.
Com os temas álcool, outras drogas e a segurança no trânsito, efeitos, responsabilidades e
escolhas, o espetáculo vai de acordo com a proposta do Departamento Nacional de Trânsito –
DENATRAN.
Os personagens Vida e Morte mostram que as escolhas dependem de simples atitudes, “Quem
decide é você. É preciso mudar, pois juntos podemos salvar milhões de vidas”.

ESPETÁCULOS: As Aventuras da Incrível Guardiã
Cosmolândia é uma cidade pequena e bela. O prefeito da cidade,
senhor Manchei, trabalha muito para que ela seja uma cidade
exemplo, reconhecida em todo país por usa organização, limpeza
e qualidade de vida. Movido por esse desejo, inscreveu o
município em um concurso de nível nacional, cujo tema é “Cidade
exemplo no trânsito”.
Mora também na cidade a Incrível Guardiã, que esta sempre
protegendo e ajudando a todos para que a cidade tenha paz.
Ela decide reunir seus amigos para que os mesmos ajudem com
ideias a estimular todos a seguirem as leis de trânsito. Seus melhores
amigos são o Zezinho e Sândi.
O prefeito instalou no centro da praça da cidade um medidor automático para
medir o nível de educação no trânsito dos moradores. Com o passar das
semanas o medidor automático vai aumentando sua pontuação, o que faz com
que a cidade tenha reais chances de vencer o concurso.
Eis que surge o infratonildo, o terrível e temido. Assim que ele percebe que a
pontuação da cidade esta alta, decide fazer um plano para acabar com tudo.
Enquanto a Incrível Guardiã, o Zezinho e o Sândi fazem as campanhas
educativas, o infratonildo sai pela cidade sujando e cometendo graves
infrações de trânsito. E assim, a estória vai transcorrendo entre super-herói
e vilão, em que juntos descobrem quão bela e agradável pode ser a vida,
quando o respeito ao próximo é priorizado.

ESPETÁCULOS:

A Terra dos Sonhos

Existe um lugar onde tudo está organizado dentro da mais perfeita ordem. As pessoas vivem em
harmonia e respeitam-se mutuamente, em especial no trânsito. Esse lugar chama-se Terra dos
Sonhos. Nela o trânsito flui de forma organizada e pacífica. Não há conflitos, acidentes, filas,
poluição e congestionamento. Todos seguem à risca as leis e normativas que regem a conduta dos
motoristas e dos pedestres no trânsito.
Neste planeta, vive a princesa Esmeralda. No entanto, a rainha Águida, avó da princesa, precisa
urgentemente preparar a jovem princesa como a sua sucessora, enviando-a a um planeta vizinho, o
qual fica em uma dimensão paralela, e que se chama Terra. Nesse lugar, a princesa terá que realizar
trabalhos que tenham como o foco a paz no trânsito. Para isso, aprenderá a forma e a dinâmica da
vida dos habitantes desse planeta, mais especificamente no que diz respeito ao trânsito e à
locomoção das pessoas.
Esmeralda terá que trabalhar e praticar ações em benefício da humanidade, por meio da educação.
Terá que colocar em prática atitudes de respeito, responsabilidade e consciência no trânsito.
Ao chegar à Terra, conhece uma realidade diferente, assustadora e triste. No entanto, como
determinação, ela vai cumprir seu trabalho junto ao povo. Assim, inicia-se a jornada da princesa
Esmeralda no Planeta Terra.

ESPETÁCULOS: Os Guardiões da Agricultura
“Os Guardiões da Agricultura” terá, como tema principal, a
preocupação do protagonista "Xandinho" e seus amigos com
a escassez de água que afeta diretamente as plantações de
seus pais e de toda sua comunidade.
Xandinho é um garoto muito divertido e adora se fantasiar
de super-herói. Junto a sua mãe, irá criar fantasias
incríveis, a partir da reutilização de materiais recicláveis.
A peça apresenta a preocupação de Xandinho com a
plantação da família devido à falta de água que pode afetar
não somente eles, mas toda a sociedade. É por isso que,
devidamente vestido, Xandinho irá se unir aos seus amigos
da escola em uma grande aventura para tentar resolver os
problemas, não somente de seus pais, mas de toda a
comunidade agrícola da sua região.
Durante as apresentações, temas ligados à
importância da produção agrícola, como
alimentação saudável, preservação de água
e trabalho em equipe serão abordados na
aventura.

ESPETÁCULOS:

alimentação saudável

A peça teatral é a continuação do projeto O Jovem no Centro da
Roda, que com muito sucesso que trabalhou conceitos de Alimentação
Saudável, uso sustentável de Recursos Naturais, Sexo Seguro,
entre outros temas, em mais de 40 cidades durante o ano de 2015.
O espetáculo conta as aventuras de nosso herói Xandinho contra os
terríveis vilões da dá alimentação, trabalhando conceitos tão
importantes e relacionados como a obesidade infantil e o bullying.

ESPETÁCULOS: O CAPITÃO MAQUINISTA
Grande parte dos acidentes envolvendo trens, é provocada pela sensação de
que dá tempo de fazer a travessia (seja a pé ou de carro) antes da
composição passar. Imperícia, imprudência, drogas, pressa, impaciência,
desatenção são alguns dos comportamentos que levam a muitos acidentes
em linhas férreas de todo o país. A peça teatral "O Capitão Maquinista“
aborda estes e outros temas, levando crianças, jovens ou adultos a uma
reflexão sobre a importância da prevenção de acidentes em ferrovias.
Dotado de super-poderes, o Capitão Maquinista ao longo de
sua trajetória, será atrapalhado muitas vezes por uma vilã
que age no subconsciente de pedestres e motoristas, os
induzindo a práticas ilegais. Ação, aventura e muitas
reflexões são os ingredientes de
"O Capitão Maquinista".

ESPETÁCULOS: NÃO DEPENDA DE DROGA NENHUMA, VIVA!
Esta peça teatral encena situações da vida real, na qual famí- lias se veem vítimas das drogas.
César, o pai, por sentir a pressão do trabalho, passa a fazer uso de medicação e sem que
perceba, torna-se dependente delas.
Paralelamente, sua filha adolescente se insere no mundo das festas rave e também termina por
encontrar a droga. São caminhos diferentes que levam à mesma doença. A mãe e esposa, mulher
que luta incansavelmente para proporcionar à sua família melhores condições de saúde, é peça
chave na narrativa.
A empresa na qual César trabalha também toma conhecimento do problema de seu funcionário e
oferece apoio, exercendo papel importante em sua recuperação numa trama que aborda tema
presente em nosso cotidiano.

ESPETÁCULOS:

O CUIDADO DE CADA UM

Utilizando a Cultura Caipira como “pano de fundo”,
o Caipira Januário e seu “cumpadri” violeiro, de
uma forma muito lúdica e divertida, trazem aos
expectadores, uma reflexão sobre a necessidade
do cuidado que cada um deve ter, nas relações com
as pessoas com as quais ele interage, e com o meio
ambiente.
A prosa dialetal caipira bem humorada de um
trabalhador da roça com o seu amigo da cidade; um
veterinário violeiro cantador, com suas musicas
compostas para o tema...breves textos reflexivos;
cuidadosamente selecionados e proferidos pelo
ator em linguagem gramatical normativa, compõem
o conteúdo do trabalho, que vai conduzindo o
ouvinte
a compreender que não é suficiente apenas

“cuidar de seu próprio umbigo”.

ESPETÁCULOS:

um caipira na escola

Edson Lozano criou um personagem marcante pela
sua sabedoria popular porém sutil por seu humor
leve e humildade. Januário é seu nome, e nesta
peça ele busca ajuda na escola para aprender a ler
e escrever.

"Um Caipira na Escola" irá abordar a temática
caipira, o dialeto, o cancioneiro popular, a viola, o
preconceito regional, o bullying, e muitos causos do
imaginário do nosso interior paulista.
Com muito humor Januário irá contar esta história
junto de um músico que a sua maneira tenta ajudálo e também da secretaria da escola que será a
porta de entrada para o aprendizado do caipira.

ESPETÁCULOS:
TEMAS EM ELABORAÇÃO
Além dos espetáculos já apresentados, com patrocínios
de 12 ou mais espetáculos, temos uma série de
temáticas em estudo e que podem ser desenvolvidas:

•
•
•
•
•
•

A Importância da Vacinação;
Perigos da Automedicação;
Doação de Sangue;
Energia Solar e Fontes de Energia Renováveis;
Cuidados com o Sol;
Cuidados com o Fogo.

O Projeto é dinâmico e vivo. Qual temática
é importante a sua empresa?
Vamos construir juntos a melhor solução.

Contrapartidas do projeto e Visibilidade
Exposição da marca em todo o material confeccionado para o
projeto, no crédito “Patrocínio”;
300 livretos por apresentação a serem distribuídos ao público da(s)
peça(s);
Assessoria de Imprensa.

investimento:

COTA 01

• 2 dias de apresentações
• 2 apresentações por dia
• Total de 4 apresentações

R$

50.000,00

investimento:

COTA 02

• 4 dias de apresentações
• 2 apresentações por dia
• total de 8 apresentações
Levar Cultura, arte e informação é importante, mas
fazer isso com o mínimo impacto ao meio ambiente é
superar as expectativas.
Inserção no Programa Cultura Solar: Um veículo
movido a Biodiesel que leva seu Projeto a qualquer lugar
com sonorização e iluminação alimentadas com energia
direta do Sol; sem consumo de eletricidade da rede
elétrica, totalmente sustentável.

R$

100.000,00

CONTRAPARTIDA EXCLUSIVA:

Cultura solar

investimento:

COTA 03

• 6 dias de apresentações
• 2 apresentações por dia
• Total de 12 apresentações
Além do uso da
Energia do Sol, o
projeto é
contemplado com
uma exclusiva
Carreta Palco que
torna o espetáculo
muito mais atrativo!

R$

150.000,00

CONTRAPARTIDA EXCLUSIVA:

Cultura solar +
Carreta Palco

3S Projetos
(19) 3731-3489
contato@3sprojetos.com.br

www.3sprojetos.com.br

