


REALIZAÇÃO



O projeto "Geração Z" consiste na apresentações

de peças teatrais e a distribuição de livros de

literatura, os quais serão inteiramente gratuitos,

com apresentações abertas e distribuição ao

público em geral, em escolas da rede pública e/ou

entidades carentes e/ou centros culturais.

Voltado para o público jovem a proposta é trazer

muito mais que uma peça de teatro, é mergulhar

no universo da comunicação dessa geração dos

últimos vinte anos, trazendo na realização do

projeto o cinema interativo em determinadas

cenas, efeitos visuais e de luz e muita música.

A intenção é que o jovem se identifique com os

personagens e por que não dizer com

determinadas situações no decorrer da trama .

SOBRE O 

PROJETO





A peça conta a história de três Gerações de uma

mesma família e é na Geração Z representada por

nosso protagonista Pedro Neto que nossa história

terá o seu desfecho. Pedro é filho de pais

separados e vive com o Pai numa grande

metrópole. Como todo bom jovem de sua idade

esta vivendo um dos maiores conflitos de sua vida,

o de não saber que carreira profissional seguir e

nem por onde começar.

Oprimido pelas imposições do pai, que além de

cobrar os estudos, tem agora o ano de preparo

para ingressar na faculdade, e como se não

bastasse isso, as contas de casa estão apertando

e Pedro tem a consciência que precisa arrumar

um emprego o mais rápido que puder.

SOBRE A PEÇA





O patrocínio tem como objetivo, gerar identificação e

reconhecimento da marca por meio da iniciativa

patrocinada em todo o projeto, ampliando o

relacionamento com públicos de interesse, divulgando

produtos, serviços e agregando mais valor à marca do

patrocinador.

Exposição Institucional: Divulgação da logo (imagem,

símbolo ou marca) em peças como: Livro, Livreto, Gibi,

Folder, Programação, Filipeta, Cartaz, Banner, Redes

Sociais, Emailmarketing e/ou Flyer, conforme ficha técnica

do projeto.

Exposição Social: Propiciar e estimular a participação dos

que não teriam acesso a conhecimento e equipamento,

relacionado ao acesso livre, como: Apresentação

gratuita, Oficina, Palestra e/ou Bate-papo com os artistas,

conforme ficha técnica do projeto.

EXPOSIÇÃO DA 

MARCA
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