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AJUDAR A COMBATER A EVASÃO ESCOLAR

Principais motivos da Evasão Escolar:

• Negligência na estrutura escolar;
• Fatores sociais;

• Fatores emocionais;

• Despreparo dos profissionais/educadores para lidar com os

itens acima.



OBJETIVO DO PROJETO

• Estimular a curiosidade e interatividade dos alunos na

educação;

• Incentivar a permanência dos jovens na escola;

• Disponibilizar estrutura nas escolas com conteúdos

diferenciados;

• Incentivar o engajamento do público e o racícionio.

• Ações in loco, em cidades no estado de SP a escolha dos 

patrocinadores;





ARTES CÊNICAS

Ações intrinsecamente conectadas ao conceito STEM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática) que traz por meio dos seus

shows e oficinas uma abordagem completa para um novo modo de

pensar e agir.

Estimular a curiosidade e a imaginação em crianças e adolescentes
como forma de incentivar o raciocínio científico e o estímulo ao

estudo, além de temas sócio culturais e econômicos.

As atividades propostas são interativas e possuem metodologia

formatada num modelo de perguntas e desafios.

Assim o mais importante é a busca por diferentes respostas, para

estimular uma sociedade pensante, participativa e ávida por novas

descobertas.

Possuímos mais de 30 temas relacionados a 
meio ambiente e sustentabilidade, nutrição, 
educação esportiva, redes sociais e diversos

outros temas sempre relacionados a educação
através das artes cênicas.



ARTES CÊNICAS

Neca Netuno e os 3R´s:

Uma experiência que parece mágica. Enquanto o cientista explica como
tratar do lixo, pedaços de isopor desaparecem misteriosamente

(exemplo de tema meramente ilustrativo)



ARTES CÊNICAS

Gerador deVórtices

Umaexperiênciaqueexplicaosimpactosdaaçãohumananocrescimento
de fenômenos naturais, como os furacões.

(exemplo de tema meramente ilustrativo)



ARTES CÊNICAS

O que você sabe sobre H2O?

Experiências que alertam para o consume consciente de água em nosso
dia a dia. Claro que explicações e demonstrações divertidas sobre as

propriedades da água não poderiam ficar de fora!

(exemplo de tema meramente ilustrativo)



ARTES CÊNICAS

A medida que a tecnologia se 
desenvolve, é fundamental que a 
sociedade aprenda a lidar com ela de 
uma forma inteligente e construtiva.

Caiu na Rede é uma peça que trata 
desse assunto de forma leve, facilitando 
a compreensão dos jovens para assuntos 
importantes como: 

• Políticas de uso das mídias sociais;
• Privacidade;
• Cyberbullying, e;
• Relacionamentos na Era Digital.

Composta de diversas esquetes cômicas, 
Caiu na Rede estabelece um diálogo 
aberto com a plateia, promovendo a 
conscientização através do teatro.

(exemplo de tema meramente ilustrativo)



• O projeto/conceito como um todo foi pensado para ser

modular;

• Podemos adaptar todas as ações para praças, períodos, e 
verbas disponíveis;

• O projeto possui potencial de crescimento tendo sempre a
marca como idealizadora, e o conceito, podendo se 

expander agregando parceiros e apoiadores;

• Todas as ações além das divulgações in loco, serão

exploradas através das redes sociais com a relevância

adequada;

• Do valor total investido, seguindo determinação da Lei de 

Incentivo, 20% são destinados para beneficiar outras
atividades do CONDECA a critério da mesma.

INVESTIMENTO



• Por todas as ações serem modulares, apresentaremos a
seguir o custo individual de cada uma das ações;

• Isso nos permite criar um Projeto proprietário realmente
adequado a verba e a lei de incentivo a ser utilizada;

• Módulos de 50 apresentações: R$ 280.000,00

• 10 apresentações por semana;

• 05 semanas de atividades.

• Módulos de 30 apresentações: R$ 190.000,00

• 10 apresentações por semana;

• 03 semanas de atividades.

• Total disponível 250 apresentações apenas para 

realização no estado de São Paulo.

INVESTIMENTO



LEI DE INCENTIVO

FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
ESTADO DE SÃO PAULO

1% do IRPJ



CONTATO

www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
mailto:contato@vrprojetos.com.br

