Apresentação
Davi e o Mendigo é uma peça que fala sobre o cotidiano da vida de crianças de
classe média, que vivem hoje confinados nos condomínios das grandes cidades. Davi é
um desses meninos, protegido pela barra de ferro que o separa da sociedade, dos seus
conflitos, mas também da sua beleza. Até o dia em que ele conhece um mendigo que
sempre circula por ali. A grande questão é quem está do lado de dentro ou de fora das
grades.
Objetivos
A peça é destinada a crianças e adolescentes, podendo ser assistida por pessoas
sensíveis de todas as idades. Além de atingir o público das salas de espetáculo nos finais
de semana, a produção pretende, através do Projeto-Escola, trazer para o teatro escolas
particulares e públicas do ensino de primeiro grau, para assistirem ao espetáculo uma
vez por semana em horário escolar. A proposta é também promover após o espetáculo
uma conversa com as crianças, pais e educadores sobre aquilo que é veiculado na peça.
O nosso objetivo primeiro é trazer para o palco a beleza de um bom espetáculo,
levantando questões como amizade, confiança na vida e formas de proteção que
contribuem negativamente no comportamento dos jovens, tudo isso entremeado por
uma delicadeza que respeita o pequeno espectador, promovendo através da arte, da
poesia e do encantamento a fruição e o bem-estar.

Contrapartida

O Projeto, através do Projeto-Escola, prevê apresentação do espetáculo nos finais
de semana com ingressos a preços normais de bilheteria de teatro infantil. Haverá
também o Projeto-Escola, com ingressos 100% gratuitos para alunos das escolas
públicas e entidades filantrópicas voltadas para menores carentes e aqueles com
necessidades especiais, e ingressos promocionais para alunos das escolas particulares.
Faz parte do Projeto-Escola a promoção de um debate entre os educadores, alunos e
elenco artístico, após o espetáculo, sobre a peça.

Além disso, o patrocinador:
1 - Contribuirá na formação de novas plateias, o que ajuda a dignificar o nome e a
marca da empresa
2 - Através do Projeto-Escola irá associar sua marca e a sua empresa na educação
de crianças do ensino do primeiro grau, contribuindo também para a transformação da
consciência desse público. Como foi dito acima, o Projeto-Escola atinge crianças de
escolas públicas e particulares, inclusive escolas voltadas para crianças com
necessidades especiais. Para as escolas públicas e entidades filantrópicas sem fins
lucrativos os ingressos serão gratuitos. Das escolas particulares será cobrado um valor
promocional para os ingressos. O patrocinador vincular-se-á , assim, a um projeto de
elevada contribuição social.

3 - Terá sua logomarca associada a um produto de alta qualidade, voltado
exclusivamente para o público infanto-juvenil. A marca será veiculada em todas as
peças de divulgação do espetáculo, seja na mídia impressa, radiofônica e televisiva.

4 - Na abertura de cada espetáculo, a produção fará a devida menção ao
patrocinador, com o consequente agradecimento. Usando sempre que possível a palavra
“Apresenta”.

5 - O patrocinador terá estréia exclusiva junto com a grande imprensa, cuja
apresentação será voltada para convidados do patrocinador e convidados do elenco
artistico e formadores de opinião, inclusive educadores.

6 - Serão disponibilizados para os patrocinadores dez por cento dos convites
graciosamente em todos os espetáculos.

7 - Poderá o patrocinador associar além da marca, um ou mais produtos de sua
empresa a serem veiculados junto ao público das escolas e dos espetáculos normais.

Solicite projeto detalhado e orçamento pelo e-mail elianeganem@elianeganem.com

