Histórias
Ilustradas

Quem somos
Desde 1984, criamos, planejamos e
implementamos projetos educacionais,
culturais e editoriais sob encomenda.
Disseminamos o conhecimento e
defendemos causas, ao mesmo
tempo em que ajudamos a consolidar
a reputação e a responsabilidade
socioambiental dos clientes e parceiros.
Rinomania - arte urbana

Gêneros literários - educação
Conexão rural - arte educação

O que é
 É um projeto educacional para escolas públicas

do Ensino Fundamental I (alunos de 8 a 10 anos)

 Atua nas escolas das cidades escolhidas
impactando alunos e professores

 Oferece oficina de formação para professores
 Incentiva a leitura e a produção
de textos e desenhos dos alunos

 Tem o aval das Secretarias de Educação
das cidades escolhidas

 Estende sua repercussão e cria vínculos
com a comunidade local

Objetivo
 Apresentar um tema socioambiental da atualidade e sua relação
com a comunidade

 Oferecer oficinas de formação aos professores sobre o tema
e o gênero literário escolhido

 Refletir sobre o tema com os alunos e desenvolver suas habilidades 		
textuais e de ilustração

 Publicar um livro com os melhores textos e trabalhos
desenvolvidos pelos alunos

 Criar uma relação de pertencimento à escola
e levantar a autoestima dos alunos

Os estudos
 É realizada uma oficina presencial sobre o tema para os professores
de cada cidade com 30 vagas cada e duração de 3 horas

 Esses professores desenvolvem o tema com os respectivos
alunos em sala de aula

 Os trabalhos finais dos alunos, que serão feitos em duplas, consiste em textos
e ilustrações que refletem a visão deles sobre o tema

 Professores enviam os melhores trabalhos de cada
escola para a Comissão Organizadora

O livro
 Um livro é produzido com os trabalhos feitos pelos alunos
 Haverá espaço para mensagem do patrocinador
 Exemplares do livro são distribuídos gratuitamente
para todas as escolas participantes e para
as Secretarias de Educação

 Também recebem o livro os professores,

bibliotecas públicas, alunos e centros culturais

 Lançamento do livro pode ser organizado

em cada cidade (custos não previstos em
lei de incentivo)

Divulgação
 Uma série de ações são preparadas para dar visibilidade à iniciava.
Entre elas estão:

Site do projeto apresentando o que foi realizado; inclui a narração dos 		
		 textos publicados pelos próprios alunos
Divulgação em mídias sociais;
Assessoria de imprensa
		 em cada cidade.

Preços e prazos
 O projeto está em fase de aprovação nas leis de

incentivo à cultura

Na versão integral ele contempla:
100 a 150 escolas
Até 5 municípios participantes
2.340 livros produzidos e distribuídos
Até 10 mil alunos e professores envolvidos

 A realização do projeto está

prevista para 2020



Valor do patrocínio integral (5 cidades):
- sob consulta

 Valor do patrocínio mínimo (3 cidades):

- sob consulta

