


Fundada em 1997 a Cidade do Livro
atingiu nesses 18 anos de existência:

+ de 900.000 visitantes

Projeto cultural com personagens  
e atividades que envolvem  

crianças de 3 a 12 anos!



Um espaço temático onde as crianças entram em  
livros gigantes, embarcando em uma viagem pelo  

fantástico universo da leitura!





NOSSA CARACTERÍSTICA É ASSOCIAR:

CULTURA & DIVERSÃO!

Por meio de esquetes teatrais  
com os personagens do passeio as  

crianças embarcamos em uma  
aventura pelo mundo da

leitura e da escrita



Desde 2003, o projeto tornou-se itinerante, realizando apresentações em  
diversas cidades, alcançando excelentes resultados beneficiando milhares  

de crianças de Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Manaus, Goiás, Mato  
Grosso do Sul e São Paulo.



✓ 10 (dez) dias de evento;

✓ Até 6 (seis) apresentações diárias;

✓ 125 crianças por apresentação;

✓ Faixa etária de 3 a 10 anos;

✓ 1h15 – tempo de duração por apresentação;

✓ Interação dos personagens durante o evento.

Descrição: Em uma livraria infantil, as crianças embarcam para uma  

cidade cenográfica por meio de uma coleção de livros gigantes, com  

personagens que interagem e ensinam em diversos ambientes.

Ficha Técnica:



Prefeitura

Teatro de bonecos sobre  
cidadania, cuidados com os livros  

e boas maneiras

Praça do Papel

Árvore que ensina  
noções de preservação  

ambiental

Castelo das Delícias

Degustação de produtos  
com atividade sobre dieta  

balanceada

Casa da Vó Cotinha

Contadora de histórias  
com interação das  

crianças

Cantinho da Leitura

Livraria infantil com livros  
disponíveis para leitura e  

manuseio

Oficina de Artes

Atividade artística para  
confecção de um livro  

artesanal

Etapas:



Planta Baixa:





Autorização Cartaz Escolas

Divulgação:



Revista Veja São Paulo Diário de Suzano



XII Feira Pan Amazônica Belém 8ª Bienal do Livro do Ceará

VII Bienal do Livro de PernambucoPrefeitura de Mogi Guaçu



9ª Feira do Livro de Ribeirão Preto Mogi Shopping – Mogi das Cruzes

Secretaria de Educação – Três LagoasII Flit Feira Literária De Taubaté



Secretaria de Educação – Suzano Secretaria de Educação – Franco da Rocha

Secretaria de Educação – PaulíniaSecretaria de Educação – Itapeva



Opiniões:



















▪ Inserção da logomarca no material de divulgação;

▪ Merchandising da marca durante as apresentações;

▪ Ações promocionais (distribuição ou sorteios de kits);

▪ Contato com secretaria de educação;

▪ Suporte operacional;

▪ Relatório do evento;

▪ Assessoria de imprensa.

Proposta:



www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809


