


O PROJETO
O LEITURA PRA TODO O LADO é um projeto cultural realizado em

um furgão adaptado para em seu interior disponibilizar uma

biblioteca e na área externa espaço de convivência e lazer

equipado com mesas, cadeiras, pufs, almofadas e tapetes de

leitura.

O principal objetivo deste projeto é promover a leitura e o

entretenimento para moradores de diferentes cidades de norte ao

sul do Brasil, principalmente onde não acontecem muitas

atividades culturais ou existem espaços alternativos gratuitos

para conquistare agradar leitores.



O projeto LEITURA PRA TODO O LADO oferece um acervo

de 800 títulos que contemplam os autores modernos e os

grandes clássicos da literatura nacionale internacional.

Além dos livros será disponibilizados para os visitantes

revistas, áudio books, artbooks, lápis coloridos e jogos de

tabuleiro, tudo oferecido gratuitamente.

Este projeto promove diferentes formas da cultura para

moradores por onde passa, uma vez que além de todo

material disponibilizado, também serão oferecidas

diariamente atividades culturais que vão promover

conhecimento e inclusão socialatravés da cultura.

O projeto conta com site para informação das atividades,

relacionamento com a comunidade e divulgação dos

patrocinadores www.leiturapratodoolado.

BIBLIOTECA
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LAYOUT PROVISÓRIO



Diariamente os visitantes vão poder participar das atividades

culturaisoferecidaspelo projeto no espaço externo do furgão.

Estão programadas atividades como: Rodas de leitura, contação de

história, hora do conto, palavra do autor, música e literatura, hora da

leitura entre outras ações contação de histórias, piqueniques

literários, varalde livros, música e literatura, autor presente...

Em cada cidade, serão convidadas algumas personalidades locais

para contar histórias ou participarem de alguma outra atividade do

projeto.

ATIVIDADES CULTURAIS



O “Leitura pra todo o lado” circulará em regiões periféricas de diversas cidades brasileiras beneficiando escolas
públicas, abrigos públicos, ONGs, asilos, creches comunitárias entre outras instituições Tudo será oferecido
gratuitamente e os livros poderão ser lidosno localou retirados para devolução em até 05 dias.

-Acesso para cadeirantes por meio de rampa móvel;

-Audiobooks e livros em braile para deficientes visuais;

E AO FINAL DA REALIZAÇÃO DO PROJETO, O FURGÃO E TODO O SEU ACERVO, SERÃO DOADOS PARA UMA
INSTITUIÇÃO SEMFINSLUCRATIVOSDECUNHO SOCIOCULTURAL EEDUCATIVO.

CONTRAPARTIDA SOCIAL



INFORMAÇÕES DO PROJETO

CONSULTE COTAS DE PATROCÍNIO POR CIDADE.

NOME DO PROJETO: LEITURA PRA TODO O LADO

PRONAC 170167 - ARTIGO 18 IN 2013  

DATA DA APROVAÇÃO: 21/07/2017  

VALOR TOTAL APROVADO: R$ 866.028,90



A CENTRALINK
Somos uma consultoria que assessora a área
de Responsabilidade Social Empresarial de
grandes empresas em todo o Bra s i l ,
auxiliamos no desenvolvimento de ações que
promovam a cultura e a inclusão social
util izando os mecanismos das Leis de
incentivo.

A maioria de nossos projetos visam promover
e incentivar a leitura, pois acreditamos que
esta é uma das mais importantes ferramentas
c u l t u ra i s d isp on íveis e que o poder
transformador dos livros é capaz de mudar
pessoas e melhoraro mundo em que vivemos.



51 37370809
contato@vrprojetos.com.br 
vrprojetos.com.br

mailto:contato@vrprojetos.com.br

