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O projeto SACOLA LITERÁRIA  tem 
como objetivo principal

Para tanto, prevê a doação de acervos 
com 200 livros, com títulos dos 

mais variados temas da literatura 
nacional e internacional.

Conheça mais sobre o projeto nos 
ícones abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=fI-3rL0XT5Q
https://www.facebook.com/ProjetoSacolaLiteraria/
http://sacolaliteraria.com.br/


inclusive literatura em braile para 
leitores com deficiência visual e 
obras de Introdução aos 
clássicos da literatura para 
beneficiar alunos do EJA.





• Tapete de borracha para 
rodas de leitura fora da sala 
de aula, CD com a descrição 
da ficha técnica de cada livro 
e cartilha que oferece ao 
professor várias ideias de 
atividades relacionadas ao 
acervo.



As localidades e instituições 
beneficiadas podem ser indicadas 
pelo patrocinador conforme sua região 
de interesse.  

bibliotecas escolares da 
rede pública,

bibliotecas comunitárias, 
bibliotecas de asilos, 

creches, 

casa abrigo  

ou de instituições de saúde







transforma as pessoas e pessoas transformam o mundo!
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esporte e cultura educação sustentabilidade

levando oportunidades de desenvolvimento e inclusão social para muitas comunidades.



Fique por dentro 
das novidades 
sobre a VR Projetos:

http://vrprojetos.com.br/
https://www.facebook.com/VRPROJETOS/
https://www.youtube.com/user/vrprojetos


PROJETOS QUE  INCENTIVAM A LEITURA E PROMOVEM A EDUCAÇÃO ODS 04.

PROJETOS QUE PROMOVEM  O EMPREENDEDORISMO E A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ODS  8

PROJETOS QUE PROMOVEM  A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ODS 3

PROJETOS QUE PROMOVEM A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL ODS 2

INCLUSÃO SOCIAL ODS 10

Nossos projetos estão alinhados aos 17 objetivos da Agenda 2030 

da ONU, que propõe medidas urgentes e transformadoras para o

Desenvolvimento de um 
futuro Sustentável.
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