


PROJETO

FAKE NEWS



Falar sobre FAKE NEWS foi a maneira mais 
impactante que encontramos para 
conversar com as pessoas sobre a

utilização correta dos 
recursos tecnológicos 

disponíveis atualmente.

Conheça mais sobre o projeto nos 
ícones abaixo:

     

https://www.facebook.com/NaoFakeNews/
http://www.vrprojetos.com.br/diariooficial/FAKENEWS.pdf


Pretendemos, através de um espetáculo inteligente 
e bem-humorado, conscientizar adultos e jovens 
sobre temas como: 

• celular e direção não combinam; 

• mídias sociais: vantagens e desvantagens;

• resgate das relações pessoais fora 
das mídias sociais; 

• a vida como ela é fora da internet; 

• e, principalmente, as consequências de cada um ao 
compartilhar notícias falsas.

• alertar sobre os diversos perigos e danos econômicos 
que podem ser gerados com Fake News.



O projeto apresenta 
espetáculo teatral 
seguido de bate papo 
com a plateia.

..



• O projeto prevê 30 
apresentações em até 05 
cidades.

• Podendo ser realizado em 
escolas, auditórios, ginásios e 
teatros. 

• É indicado para todos os 
públicos, a partir de 13 anos.



Por que apoiar 
o  Fake News?



O projeto Fake News pretende 
falar com  todas as camadas da 
sociedade, principalmente aos 
jovens das escolas públicas, a 
partir do 7º ano, bem como aos 
professores, donas de casa e 
aposentados, entre tantos 
outros usuários da rede mundial 
de computadores.

As mídias sociais, quando 
usadas de forma correta, 
podem contribuir muito 
para o desenvolvimento 
da sociedade, facilitando 
o fluxo das informações e 
são ótimas para conectar 
pessoas e criar bons 
relacionamentos fora 
delas.

Para mudar este cenário 
é preciso reeducar os 
usuários e falar sobre a 
responsabilidade de 
cada um.

As fake news são um dos 
grandes problemas 
mundiais das mídias 
sociais, impactam 
negativamente para o 
fluxo das informações 
verdadeiras e confundem 
as pessoas.
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Fique por dentro das 
novidades sobre a VR 
Projetos:





vrprojetos.com.br


