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"A leveza está na compaixão, no cuidado e na 
sabedoria, que dão suporte e sentido à vida."

Queremos comunicar aos jovens que alcançar seus sonhos 
é possível, tendo a escola como um ambiente para 
empreender soluções, encontrar alternativas e fomentar a 
paz. Mostrando que o professor é seu aliado e deve ser o 
estímulo para eles, apresentamos o projeto Empreender 
para um mundo melhor.



Espetáculo de teatro profissional com recursos lúdicos para sensibilizar 
a plateia sobre a importância de sonhar, de acreditar e de buscar re-

alizar seus sonhos. A peça mostra aos adolescentes que as opor-
tunidades são, sim, para todos. Indicada para alunos e professores 
do Ensino Fundamental II e seus familiares, propõe uma reflexão 
importante sobre o papel de cada um na construção de uma so-

ciedade mais justa e pacífica.

Oficina prática para os professores com conteúdo desenvolvido para 
oferecer ferramentas que vão auxiliar na criação de um ambiente 

mais acolhedor e compassivo em sala de aula. A atividade pretende 
sensibilizar e motivar os participantes a cultivarem um novo olhar que 

favoreça o florescimento dos sonhos e  dos desejos de seus alunos.

O objetivo é lembrar ao professor a importância de sua atividade e o quanto 
sua atitude serve de exemplo e impacta cada um de seus alunos. 

O Projeto contempla
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Dados Sobre o Projeto
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1 cidade
4 apresentações 

1 oficinas
Até 20 escolas

100 professores
1.200 alunos 

R$ 60.000,00

(O número de professores e de alunos beneficiados 
varia conforme o local de realização)
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