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01) Embaixadores da Prevenção: uma missão em busca das virtudes 

A premissa de trabalho da organização social EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO está na atua-

ção artístico-pedagógica. Tendo em vista a importância da ludicidade na primeira infância para o 

estímulo da formação do ser, as atividades propostas pela entidade congregam conceitos fáceis para 

a percepção e absorção infantil, facilitando o processo de aprendizagem e de escolha por hábitos 

saudáveis. 

Fundada em 2011 por Sandra Sahd, a Embaixadores da Prevenção vem desenvolvendo um amplo 

trabalho em organizações sociais e escolas de Campinas e região. As crianças, jovens e adultos a-

tendidos pela Embaixadores, estão tendo a possibilidade de compreender suas próprias virtudes e 

colocá-las em prática, aprendendo a observar a si mesmo e o mundo ao seu redor.  

Nossa proposta é, disseminar as virtudes no ser humano e, dessa forma, contribuir para a formação 

de uma nova geração de pessoas que a partir de hábitos saudáveis e da prática do bem possam me-

lhorar o mundo. As virtudes trabalhadas atualmente sâo: coragem, determinação, humanidade, jus-

tiça, responsabilidade, sabedoria, temperança e transcendência. 

 

02) Projeto Por um Mundo de Virtudes - Lei Rouanet/Bradesco 2018 

O Projeto “Por um Mundo de Vir-

tudes - 2018” teve como objetivo 

realizar eventos culturais e oficinas 

artísticas em escolas públicas de 

Campinas.      

O foco do trabalho foi o incentivo à 

leitura e à formação de público a-

través de apresentações multidisci-

plinares, com contação de histórias, 

peças teatrais, dança e música. 

A linguagem teatral, como linha de costura entre as diversas expressões artísticas, foi uma ferra-

menta fundamental e prática para a realização destes objetivos, e a Embaixadores da Prevenção tem 

adquirido uma vasta experiência neste processo. Um exemplo foi a primeira montagem teatral reali-

zada pela equipe dos Embaixadores, que surgiu como complemento ao lançamento do livro “A Me-

nina Centopeia”, de Sandra Sahd, em 2016.  

A incorporação da linguagem teatral, dentro da proposta lúdica dos Embaixadores, tem como obje-

tivo levar o tema das Virtudes de maneira artística a um maior número de pessoas, provocando a 

reflexão dos nossos atos no dia a dia. Para isso, são apresentadas maneiras de como podemos de-
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senvolver ações para transformar o mundo a partir das virtudes que identificamos e vivenciamos em 

nós mesmos e aplicamos em nossas relações. 

Diante do sucesso dessa iniciativa, a Embaixadores da Prevenção organizou um núcleo específico 

para o desenvolvimento dos espetáculos teatrais, contação de histórias e incentivo à leitura – estes 

baseados, na maior parte, nos livros escritos por Sandra Sahd –, organizado em 2018 por meio do 

Projeto Por Um Mundo de Virtudes. A fim de desenvolver esta proposta, criou-se o cargo de Coor-

denador, responsável pelas seguintes atribuições: idealização, adaptação, criação, pesquisa, redação, 

direção cênica, gestão de equipe, produção, atuação, composição musical, trilha sonora e organiza-

ção administrativa. 

Desde 2016, diversos profissionais – com experiências artísticas e linguagens distintas (teatro, dan-

ça, música, etc.) – têm passado por este núcleo, atuando de maneira colaborativa nas etapas do pro-

cesso criativo. Além de lhes ser solicitado experiência com alguma linguagem ou técnica artística, 

estes profissionais passam por um processo de aprendizado em relação à proposta Embaixadora, a 

qual exige: capacidade de trabalho em equipe; troca de ideias e experiências; comunicação dinâmi-

ca entre a própria equipe e com o público alvo do projeto. 

 

“A relação com o grupo tem sido maravilhosa e enriquecedora, a 

relação   de  respeito e amizade é muito gostosa. Hoje trabalho da 

forma como sempre acreditei ser possível, onde posso dedicar o 

melhor e o máximo de mim e ser respeitado e valorizado por isso”. 

Rafael Augusto – Assistente de Projeto 

 

A experiência de 2018, com o Projeto Por Um Mundo de Virtudes, demonstrou a eficiência e o im-

pacto das virtudes nas crianças-expectadoras, o projeto foi além das nossas espectativas e das esco-

las que atendemos. Os Eventos Culturais têm um forte caráter interativo com o público (alunos de 

escolas estaduais do Ensino Fundamental I - de 06 a 11 anos de idade), permitindo uma resposta em 

tempo real do que está sendo apresentado, contribuindo para a formação humana dos participantes.  

Além disso, as próprias coordenações e corpos docentes das escolas têm fomentado diversos traba-

lhos escolares autônomos (artísticos e textuais), além de rodas de conversas sobre as virtudes apre-

sentadas e sobre os temas em si, demonstrando o alto grau de absorção do tema pelas crianças e 

adultos. Pudemos constatar que as Virtudes apresentadas nos eventos culturais, foram um veículo 

importante para ampliar a percepção de si mesmo e do outro, além de deixar um legado positivo 

sobre as Virtudes nas comunidades abrangidas. 
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 “Falar sobre o tema das virtudes me sen-

sibilizou e trouxe uma autorreflexão sobre 

mim mesma, que inúmeras vezes motivou-

me a mudar e melhorar alguns comporta-

mentos e pensamentos”. Marinice Vieira - 

Arte-educadora do Projeto. 

 

 

 

03) Descrição dos Eventos Culturais: 

 

O Objetivo deste ano foi realizar 09 encontros onde apresentamos espetáculos interativos, em sua 

maioria baseados nos livros escritos por Sandra Sahd, que possuem como tema as virtudes. O prin-

cipal objetivo foi o incentivo à leitura e reflexão sobre a importância das boas ações nas relações 

que estabelecemos com o mundo ao nosso redor. 

Cada evento durou entre 30 e 40 minutos, com apresentações lúdicas e interativas, levando os es-

pectadores ao encanto e à reflexão de como as virtudes afetam o nosso dia a dia e impactam positi-

vamente o mundo em que vivemos. 

As atividades do projeto foram inclusivas, contando com portadores de deficiência visual, auditiva, 

motora e intelectual, como foi possível constatar em diversas escolas atendidas no ano de 2018, 

para facilitar o acesso, contamos com um tradutor de libras nos 12 últimos eventos. 

 

Evento Cultural 01 

Peça: A Bailarina – Virtude trabalhada: Determinação 

 

Também idealizada e realizada pela equipe Embaixadores – Lei 

Rouanet/Bradesco 2018, esta peça é baseada no livro “A Esco-

la do Moço do Portão”, de Sandra Sahd. 

Aqui, uma menina encontra o desafio de aprender alguns pas-

sos de dança para realizar o seu sonho de ser uma bailarina. No 

processo ela irá se deparar com dificuldades que estão no nosso 

dia a dia, como as dispersões às quais estamos sujeitos – uso de 

celular, falta de disciplina e organização.  

E.E. Profª. Celeste Palandi 
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A menina, com muita Determinação (virtude trabalhada neste espetáculo), e com a ajuda dos Em-

baixadores e do público do espetáculo, aprende a vencer suas dificuldades e seguir seu caminho 

rumo à realização de seu sonho.  

É uma peça doce e envolvente, com toques de música clássica e contemporânea. A Bailarina nos 

convida a refletir sobre os nossos sonhos e desejos mais profundos e nos incentiva a superar os obs-

táculos e a seguir nosso caminho para a realização do que realmente é importante para nós. 

 

“Na construção da peça “A Bailarina” (...) foi gra-

tificante e desafiador estudar as performances de 

grandes mímicos  - como Marcel Marceau - para a 

construção de 3 personagens (o moço do portão, o 

jovem com o celular e o menino com o bambolê) 

corporalmente. Quanto às apresentações em loco 

nas escolas, confesso estar aprendendo muito, pois 

a cada dia, a cada escola, a cada apresentação, as 

experiências são completamente diferentes”   Rafa-

el Augusto 

 

Evento Cultural 02 

Peça: A Menina Centopéia - Virtude trabalhada: Justiça 
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Peça de teatro escrita em 2016 para o lançamento do livro homônimo de Sandra Sahd. Conta a his-

tória de uma menina que se muda para uma nova vizinhança e tem contato com outras crianças, 

estas possuem uma relação direta com os próprios pais.  

Sofia, a menina que chega a este novo lugar, está acostumada com a ausência de seus pais, que a 

compensam com presentes sempre que eles não podem estar em casa. Os presentes aqui são os sa-

patos. 

Esta peça aborda, de maneira leve e sutil, a importância da convivência familiar, e como com pe-

quenas ações – como uma conversa no fim do dia ou um passeio ao parque no fim de semana – po-

dem estabelecer uma relação saudável e significativa entre pais e filhos. A virtude trabalhada é a 

Justiça. 

“Ter participado do espetáculo, interpretando uma criança, me fez aproximar mais do universo 

delas. Foi como se eu es-

tivesse falando de igual pra 

igual, como seu eu fosse umas 

delas. E o bacana foi ter tido 

um retorno positivo, perceber 

que elas se identificaram com 

os quatro personagens da 

história. Prova disso foi elas 

terem interagido em vários momentos do espetáculo. Um dos momentos marcantes da peça, era 

durante a música em que nos dirigíamos para a plateia. Com certeza foi uma grande experiência”. 

Silval Oliveira 

 

Evento Cultural 03 

Peça: O Homem - Virtude trabalhada: Humanidade 

 

Espetáculo teatral criado pela equipe Embaixadores – Lei 

Rouanet/Bradesco 2018, é baseado no livro "A Cidade 

D’Eus", de Sandra Sahd. 

Narra a história de um homem que encontra uma lâmpada 

maravilhosa e dentro dela uma 'gênia' disposta a realizar-

lhe um desejo. Porém, para ter seu pedido realizado ele 

precisa provar que é uma pessoa verdadeiramente boa, 

condição precípua para ter aquilo que quer. A narrativa 

mostra o homem revendo algumas ações do dia a dia de 
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seu passado, deixando claro que ele perdeu a oportunidade de agir de maneira positiva com o pró-

ximo e podendo, posteriormente, refletir sobre quais ações são realmente importantes. 

De forma dinâmica, poética e lírica, esta peça nos convida a revivermos as nossas ações passadas e 

agirmos de maneira mais positiva e construtiva em nosso presente, destacando a virtude da Huma-

nidade como elo e empatia para com o próximo. 

“Apresentar nas escolas foi algo 

emocionante (sempre é na verda-

de). Eu me sentia muito bem e 

muito feliz em fazer o papel da 

Eugênia porque as crianças inte-

ragiam muito e se divertiam mui-

to com as maluquices e o com-

portamento dela. Foi uma peça 

que eu adorei fazer, me sentia 

muito segura e leve em apresen-

tar.” – Carolina Val  

 

 

Evento Cultural 04 

Peça: A Rainha Sábia - Momento 04 - Virtude trabalhada: Sabedoria 

 

Criado a partir do livro “E se eu errar?”- de Sandra 

Sahd, pela pela equipe Embaixadores – Lei Roua-

net/Bradesco 2018, o espetáculo narra a difícil tarefa 

de uma rainha de escolher o sucessor para o cargo de 

administrador real.  

Para isso ela seleciona três candidatos que serão testa-

dos em relação às suas virtudes, honestidade, in-

tegridade e ética. Segundo Aristóteles, a ética  inicia-se 

com o estabelecimento da noção de felicidade. Neste 

sentido, pode ser considerada uma ética eudemonista 

por buscar o que é o bem agir em escala humana, o agir segundo a virtude. A felicidade é definida 

como uma certa atividade da alma que vai de acordo com uma perfeita virtude.
1
  

                                                 
1
 https://www.psicologiamsn.com/2012/10/a-etica-para-aristoteles.html 

 

https://www.psicologiamsn.com/2012/10/a-etica-para-aristoteles.html
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De maneira leve e dertida, este espetáculo apresenta as diferentes oportunidades que os personagens 

da trama tiveram para utilizare 

m suas. É também gerada uma reflexão sobre o que vale a pena se sacrificar para se atingir a um 

objetivo. A sabedoria é a virtude trabalhada nesta peça.  

 

“O processo de criação também foi 

incrível. Nesta peça em especial me 

senti muito desafiada em fazer a rai-

nha”. Marinice Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Cultural 05 

Peça: Eureka - Momento 05 - Virtude trabalhada: Responsabi-

lidade 

 

Baseada no livro “10 olhos e muito amor” - Sandra Sahd, e 

criado pela equipe Embaixadores – Lei Rouanet/Bradesco 

2018, este espetáculo discute a responsabilidade nas relações 

interpessoais.  

A peça interliga duas histórias paralelas, uma de um doutor que 

dá vida a uma menina-robô; e outra, de um casal que não pode 

ter filhos e entra em um processo de adoção.  

De maneira leve e cativante, o espetáculo aborda a virtude da  

responsabilidade e a importância dos laços que criamos em 

nossas relações cotidianas. A menina encara os desafios de 

qualquer criança normal, como descobrir o mundo que a cerca 
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dentro e fora de casa, bem como o desafio de lidar e supercar suas próprias limitações e como reagir 

de maneira saudável com o mundo que vivemos. 

Repleta de momentos emocionantes e profundos, é uma peça que convida a todos nós, em todas as 

idades, a refletirmos melhor no cuidado que precisamos ter conosco e com as pessoas que estão à 

nossa volta. 

Produzi as coreografias da peça, que 

foi a do casal na dança da chuva e a 

de hip hop robótica. O pessoal pegou 

super bem, com muita facilidade am-

bas as coreografias, o que acelerou o 

processo da peça. Também coloca-

mos um drama na peça muito neces-

sário que era a solução do problema 

todo. Esse drama era a mensagem 

que queríamos passar para as crian-

ças, sendo um gesto muito lindo.  

Carolina Val 

 

Evento Cultural 06 

Peça: O Encanto da Minhoca - Virtude trabalhada: Transcendência 

 

“Esperança, esperança, 

O melhor desta vida é so-

nhar. 

Você tem tanto pra fazer, 

contruir e conquistar, 

Não há tempo de parar e 

lamentar”  (trecho da mú-

sica da peça) 
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Neste espetáculo, um menino - o Naldinho -, descobre a partir de uma situação complexa, a perda 

de um de seus braços, uma nova maneira de viver, com esperança e confiança em si mesmo.  

Naldinho conta com a companhia e apoio de duas amigas, a Filomena e a  Florisbela, uma minhoca 

e uma flor de lótus. 

Na hora da música, uma menina sen-

tada bem na frente do palco começou 

a chorar e em seus olhos, eu via lá-

grimas de emoção. Depois conversei 

com ela e realmente, ela ficou emo-

cionada com o que a história passa-

va. É lindo demais ver isso! Carolina 

Val 

 

 

 

 

Evento Cultural 07 

Peça: A caçada ao Medo - Virtude trabalhada: Coragem 

 

Espetáculo teatral criado pela equipe Embaixadores – Lei 

Rouanet/Bradesco 2018, tem como base o livro “A Pelada 

Poderosa”de Sandra Sahd.  

 

A peça conta a história de dois irmãos e o sumiço de um 

bichinho de pelúcia da irmã. Ambos saem em busca do 

brinquedo e em um momento a menina fica sozinha e de-

para-se com seus próprios medos. 

 

A virtude trabalhada é a coragem, e de maneira leve, diver-

tida e com uma pitada dos grandes filmes de terror, 

demonstra como nós possuímos o medo e a coragem, em 

diversas fazes de nossas vidas, e como é importante apren-

der a lidar e a equilibrar ambos. 
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“Nessa peça onde precisei dar 

vida a marionete do “Medo”, 

passei por situações novas que 

serviram muito para meu 

crescimento profissional, me 

inspirando a trabalhar outros 

aspectos, como a dublagem e 

a manipulação de bonecos”. 

Rafael Augusto 

 

 

 

 

Evento Cultural 08 

Peça: Quem sequestrou a Joaninha? - Virtude trabalhada: Temperança 

 

Espetáculo teatral criado pela equipe Embaixadores – Lei Roua-

net/Bradesco 2018, tem como base o livro “O Jardim das Virtu-

des” de Alessandra Loriatti e  Maria Fernanda Garcia. 

A trama se passa em um jardim, onde três personagens: a Abe-

lha, a Cigarra e a Borboleta, serão questionadas por um detalhista 

investigador sobre o desaparecimento da Joaninha.  

Uma peça cheia de mistérios que nos convida a refletir sobre a 

importância de mantermos o equilíbrio em nossas ações, a partir 

de como observamos o equilíbrio da própria natureza. 

 

 

“Após o roteiro pronto, iniciamos o proces-

so de produção, onde criamos boa parte 

dos adereços da peça. O resultado do espe-

táculo foi um sucesso, um misto de suspense 

e comédia, tirando do nosso público mirim 

boas gargalhadas. Como os insetos tinham 

personalidades bem distintas, a plateia se 
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dividiu através da empatia, com cada um dos personagens. Muito interativo, e fizeram-nos perce-

berem a importância do equilíbrio em nossas vidas”.     Silval Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Cultural 09 

Peça: Nariz de Batata - Virtude trabalhada: Amor-próprio 

 

Este espetáculo tem como base o livro “Gente Precisa 

Aprender a se Amar”, de Tatiana Zylberberg. 

O fechamento do projeto, com este nono encontro, apre-

senta uma síntese do que ocorreu ao longo do ano. O ob-

jetivo do trabalho com as Virtudes, é que cada pessoa 

possa valorizar o que tem de melhor em si, e trabalhar 

aquilo que não está tão bom, e dividir isso com o mundo 

ao seu redor. Esta peça trata justamente disso, de desco-

brir o amor-próprio e dividi-lo com o mundo. 

Nesta história, há uma menina em idade escolar que sofre 

de bullying por seus colegas apontarem seu nariz como 

parecido com uma “batata”. Durante o desenvolvimento 

da peça, a menina aprende a se observar de uma maneira diferente - com a ajuda dos Embaixadores 

da Prevenção e das Virtudes - e assim superar seus traumas. Em seguida, ela passa o que aprende 

para uma mulher adulta, demonstrando que temos muito que aprender e o que ensinar uns para os 

outros, independente da nossa idade. 
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“Falar sobre o tema do AMOR PRÓPRIO mexe 

com qualquer pessoa... ao refletir sobre o tema 

e debatê-lo com o grupo na intenção de criar 

sensações e emoções reais para as cenas, foi 

muito emocionante. Sinto-me muito conectada 

com meus colegas, e em nossas reflexões gera 

uma sensação de muita cumplicidade e amoro-

sidade. Estou muito emocionada em relatar aqui 

o quanto estou grata e satisfeita com todo o 

trabalho realizado no projeto como um todo e 

por encerrar esta etapa com a temática do 

AMOR. O AMOR PRÓPRIO sintetiza em um tema só todas as virtudes. Impossível não me emocionar com 

este tema e também “olhar para trás” e ver toda nossa trajetória, nas pessoas que nós nos tornamos”. Ma-

rinice Vieira 

 

04) Encontros com as Virtudes: 

 

Além dos trabalhos nas escolas, foram reali-

zados 09 Encontros com as Virtudes em 

nossa sede - localizada à Rua Araraquara, 

102 - Campinas - ao longo do ano. 

Nestes encontros, foram apresentadas as 

peças que levamos até as escolas, aberto ao 

público e com ampla divulgação. Além dis-

so, foram realizadas também atividades lú-

dico-pedagógicas como meio de reflexão 

sobre as peças apresentadas e as virtudes abordadas. O público destes encontros foi mais variado, 

contando com crianças de diversas idades, pais e mães, profissionais da área da educação e artes, e 

a participação da comunidade vizinha à sede da Embaixadores da Prevenção. Ao final das ativida-

des, ocorreram debates como as ações positivas impactam o nosso dia a dia. Os participantes tam-

bém foram convidados a refletir sobre o que são as virtudes, como as reconhecer em pequenas a-

ções, e principalmente, como valorizá-las para a construção de um mundo melhor, mais positivo e 

mais focado nas relações interpessoais saudáveis.  
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05) Fórum das Virtudes: 

 

Com a proposta de promover a 

troca de experiências entre emissor 

e receptor, o Fórum das Virtudes 

chega à sua 4ª edição este ano. O 

evento faz parte do projeto “Por 

um Mundo de Virtudes” e aborda 

uma das virtudes mais importantes 

para o ser humano: o amor. Fo-

cando na intimidade de cada ser, a 

proposta dessa vez é … como as 

ações individuais impulsionam as 

coletivas. 

“O Fórum das Virtudes é a oportunidade que temos para tirar os participantes da sua zona de con-

forto. A ideia, ano passado, era iniciar um movimento de mudança, e foi espetacular! Este ano nós 

vamos discutir o quanto esse movimento coletivo depende de uma ação individual: eu não posso 

creditar uma transformação a você; para que algo mude, eu preciso mudar. E partindo do 

princípio de que nossas ações reagem a um sentimento, nossa proposta é discutir como uma mu-

dança individual alicerçada no amor pode se propagar em algo maior, focada no social”, comenta 

Sandra Sahd, fundadora da Embaixadores da Prevenção.   

 

Gratuito e aberto ao público, o Fórum das Virtudes está marcado 

para acontecer no dia 22 de setembro, no Teatro Artemides da 

escola salesiana São José, localizada na Av. Almeida Garret, 

267, Jd. Nossa Sra. Auxiliadora. Na oportunidade, haverá o lan-

çamento do livro Gente precisa aprender a se amar, escrito por 

Tatiana Passos Zylberbeg e ilustrado por Vera Lúcia Lefosse 

Pinke. 
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06) Números do Projeto 

Período de execução do Projeto: Abril a Dezembro de 2018. 

Total de eventos culturais nas escolas: 189 

Total de crianças atendidas: 5232 

Total de escolas atendidas: 06 

Faixa etária do público atendido: 06 a 11 anos de idade 

Total de encontros das Virtudes em nossa sede: 09 

Total de pessoas atendidas nos encontros: 120 aproximadamente. 

 

07) Escolas Atendidas: 

E.E. Profª Benedicta de Salles Pimentel Wutke 

E.E. Profª Celeste Palandi 

E.E. Profª Conceição Ribeiro 

E.E. Prof. Físico Sérgio Pereira Porto 

E.E. Prof. Orlando Signorelli 

E.E. Prof. Paul Eugene Charbonneau 

 

08) Depoimentos de coordenadores e professores nas escolas: 

 

“Teatro das Virtudes: Projeto que diverte, inspira e leva as crianças a refletir junto a seus profes-

sores as boas virtudes.  Além de trazer a magia do teatro para dentro da escola. Puro encantamen-

to por parte dos alunos que nunca tiveram a possibilidade de ir ao teatro. O grupo está de para-

béns por desenvolver este trabalho tão bem implementado por seus organizadores e colaboradores. 

Agradecemos aos atores, atrizes e aos Embaixadores da Prevenção” - Elaine Soares e Jananina de 

Campos Fidalgo, Professoras da E. E. Professor Dr Paul Eugene Charbonneau 

 

“O trabalho dos Embaixadores 

aqui na escola tem surtido um 

efeito positivo. Cada virtude tra-

balhada aqui tem gerado efeito 

em sala de aula e inclusive dentro 

das famílias das crianças, e os 

pais nos procuram para falar so-

bre. A cada apresentação, uma 

novidade, uma reflexão que tem 
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também refletido na sala de aula com o trabalho com a leitura. O projeto veio a somar com a nossa 

proposta pedagógica e o trabalho tem caminhado com bastante emoção porque tornou-se uma fa-

mília. A cada encontro temos novas expectativas,  novas emoções e novas reflexões. As sementinhas 

estão sendo plantadas no coração de cada criança, mesmo que não seja agora, mas na vida adulta. 

O nosso trabalho está fluindo e vamos colher muitas coisas boas no futuro.” - Rosimeire Souto, 

Coordenadora Pedagógica da E. E. Profa. Conceição Ribeiro 

 

09) Público Atendido: 

 

Uma das novidades do projeto Por Um Mundo de Virtudes - Lei Rouanet/Bradesco 2018, foi a es-

tréia dos trabalhos da Embaixadores da Prevenção em escolas estaduais de Campinas. Com um 

grande público, em sua maioria composto por crianças com pouco acesso a apresentações artísticas 

em geral e ao teatro, o projeto trouxe para as escolas uma reflexão sobre as virtudes de uma maneira 

simples, lúdica, divertida e bastante reflexiva. 

Os eventos contaram com todo o equipamento utilizado por teatros e salas de espetáculos, como: 

iluminação, cenário, figurinos e equipamentos de som. Apesar de serem realizadas nas quadras, 

pátios e outros espaços disponibilizados pelas escolas, todo o aparato acima permitiu que pudésse-

mos gerar um ambiente próximo ao da experiência de se estar em um teatro ou outra sala de espetá-

culos. O objetivo aqui era também fomentar a curiosidade nos expectadores, para que os mesmos 

possam se tornar futuros públicos para aqueles espaços. 

Em diversas escolas, atendemos também a crianças com necessidades especiais, como: deficientes 

visuais e auditivos, e crianças com algum tipo de deficiência mental. As escolas possuem profissio-

nais que acompanham e prestam assistência a estas crianças que nos receberam sempre com muito 

carinho, que buscamos retribuir com todo nosso amor e cuidado.  

 

10) Equipe - Lei Rouanet/Bradesco 2018: 

 

Coordenação: Eduardo Rodrigo Virgilio 

Breve Currículo:  

Com formação em Música - Bacharelado em Composição pela Unicamp. 

Vem atuando nas artes cênicas desde 2008, tendo recebido a premiação de 

Melhor Trilha Sonora pelo Espetáculo: Miraflores - no Festival de Teatro 

de Vinhedo em 2009. 

Trabalha nos Embaixadores da Prevenção em projetos desde 2016, sendo 

coordenador do Projeto Por um Mundo de Virtudes de 2016 e da criação, 
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direção e apresentação dos espetáculos teatrais: A Menina Centopéia (2016/2017) e O Encanto da 

Minhoca (2017) 

 

 

Arte Educador: Silval Oliveira 

Breve Currículo:  

Com formação em Dança pelo Conservatório Carlos Gomes de Campi-

nas, em 1996 - vem atuando como ator e diretor de teatro desde então. 

Possui um trabalho multidisciplinar envolvendo música, dança, expressão 

corporal e teatro, tem participado de várias companhias de teatro em 

Campinas e região. 

Além disso, participou da gravação da Paixão de Cristo para a TV Século 

XXI em 2015. 

 

 

Arte Educadora: Marinice Vieira 

Breve Currículo:  

Formada em treinamento em esporte pela Faculdade de Educação Físi-

ca da UNICAMP, Bacharelado (1994-1999), e com especialização em 

Arteterapia e treinamento esportivo.  

 

Vem atuando como professora de teatro para crianças no Grupo de 

Teatro Téspis desde março de 2017, além de ter desempenhado a 

função de professora e coordenadora do departamento de Tecido Acro-

bático e Pilates na Sociedade Hípica de Campinas de fevereiro de 2014 a dezembro de 2017. 

 

 

Assistente: Carolina Val Pasqualini 

Breve Currículo: 

Com formação em dança pelo Conservatório Carlos Gomes de Campinas 

(2016-2018), vem atuando em companhias de dança, como a - Companhia 

Dancing Days de Capivari, participando do Festival de Dança de Joinville 

em 2013. A principal área de atuação é jazz, hip-hop, balé clássico, danças 

brasileiras, moderno, expressão corporal e maquiagem teatral. 

Assistente: Rafael Augusto Alves da Silva 



 Projeto: PMDV - Lei Rouanet/Bradesco 2018 Página 19 de 19 

Breve Currículo: 

Com experiência pedagógica desde 2010, vem atuando em cursos técni-

cos de escolas estaduais com crianças e adolescentes. Na área cênica, 

atua como ator e diretor desde 2004, tendo dirigido o Espetáculo Além do 

Arco íris em 2015, com apresentações em Campinas e outras cidades da 

região. 

 

 

 

 

 

 

Equipe Lei Rouanet 2018 


