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Apresentação
O LIVRO
Livro infanto-juvenil ilustrado, escrito em versos (releitura do haicai japonês), que aborda um
tema ecológico: um jardim com variados tipos de plantas, flores e os insetos, seus moradores,
cada qual com sua função nesse habitat. A história passa por todas as estações do ano. Uma obra
literária de autoria de Virginia Rodrigues de Oliveira.
O PROJETO E SEU OBJETIVO PRINCIPAL
Editar e imprimir 1.000 unidades com acabamento luxuoso (capa dura, papel especial para maior
resistencia ao uso pelas crianças e jovens), com o principal objetivo de incentivar o gosto pela
leitura e despertar a criatividade das crianças, com indicações para que expressem suas próprias
ideias. A partir da inspiração no haicai japonês, a obra tem como proposta visitar o universo
ecológico expresso na simplicidade de um jardim.
A autora é vencedora do Edital ProAC Nº 30/2015 - Publicação de Livros - Coleção de Obras
Inéditas, com a coleção Miando Histórias.
Com esta obra inédita, a professora Virgínia Rodrigues de Oliveira pretende usar a Arte como
instrumento de transversalidade, podendo ser aplicada para desenvolver assuntos em diversas
disciplinas como português, artes plásticas, ciência e etc, dentro e fora das escolas, de modo a
provocar a reflexão de assuntos como solidariedade, cuidado com o outro, afetos e compromisso.
Esta obra contará com a ilustração do reconhecido artista salesopolense e morador de Mogi das
Cruzes, Victor Wuo, que cedeu os direitos autorais para a autora e proponente deste projeto.
O QUE SERÁ REALIZADO
MESES - 1, 2 e 3
Captação de Recursos
Revisão geral do texto
Revisão geral das ilustrações e do projeto gráfico como um todo
Criação da Programação visual
Definição da gráfica para impressão
MESES - 4
finalização das imagens (ajustes técnicos)
fechamento de arquivos para gráfica
criação do site especifico do projeto
MES - 5 e 6
identificar e contatar escolas de todo o Brasil para envio de livros
impressão dos livros

Pág. 1/2

MES 7 e 8
lançamento
divulgação de imprensa
iniciar distribuição dos livros
MES 9 E 10
finalizar distribuição de livros
relatório final
prestação de contas
ABRANGÊNCIA
Edições em papel - distribuição regional para o Alto Tietê, com prioridade para Mogi das Cruzes
Site - alcance global com destaque para os artistas locais, Virginia Rodrigues com o texto, e
Victor Wuo com a ilustração
PRODUTOS GERADOS
Livro - físico
Site - livro e atividades online
Palestras e Rodas de Conversa
CONTRAPARTIDAS
SOCIAL / EDUCACIONAL / CULTURAL:
- realização de DUAS palestras para orientadores de leitura da rede municipal de ensino
- realização de UMA roda de conversa aberta com leitores e interessados na Biblioteca do Centro
Cultural de Mogi das Cruzes
- doação de 80% dos livros para escolas e equipamentos culturais da cidade e região (locais
específicos a serem selecionados em parceria com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de
Educação)
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