PROPOSTA DE AÇÃO SOCIAL
Propomos à Secretaria Municipal de Assistência Social
a realização de uma ação social de conscientização para as
famílias beneﬁciárias do Bolsa Família, através de apresentação teatral.

OBJETIVOS GERAIS
- Apresentar, de uma forma divertida, às famílias que se encontram em
situação de vulnerabilidade social, formas de melhorar suas condições de vida.
- Apresentar os programas sociais disponíveis no município.
- Abordar assuntos importantes como: planejamento familiar, importância dos
estudos, alcoolismo e drogas.

MÉTODO
Apresentação teatral (O MOLEQUE), texto adaptado para Assistência Social
(aproximadamente 45 minutos).

SINOPSE
Um garoto muito curioso e divertido, resolve vender laranjas para ajudar no
sustento da casa. Ele tem 10 irmãos e a mãe está grávida, passam necessidades
em casa, seu pai é alcoólatra e dependem do Bolsa Família para ajudar na renda
familiar.
Ele tenta vender suas laranjas para um homem (o qual ele chama de "tio"). O
"tio" faz algumas perguntas sobre a vida do moleque e ele acaba contando sua
história de uma maneira muito engraçada, mas também acaba dando uma
lição de esperança e motivação para quem está assistindo.
De uma maneira muito bem humorada esse "moleque" chama a atenção das
pessoas para a necessidade de nunca se acomodarem diante das
circunstâncias da vida e de sempre tentar mudar uma situação ruim.
Obs: O Grupo Teatral se responsabiliza apenas pela apresentação teatral,
ﬁcando, assim, a Assistência Social responsável pelas demais programações e
também pela disponibilização dos locais e organização do evento.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
(Responsabilidade do contratante)
* Palestras na área de saúde.
* Divulgação dos programas sociais da Prefeitura Municipal.
* Confraternização ﬁnal com distribuição de lanches.

Depoimentos das últimas cidades visitadas:
Clique nos links para assistir aos vídeos:
Sobradinho/RS:
https://youtu.be/bwDfq4JQAJ0

Santa Terezinha do Progresso/SC:
https://youtu.be/pFtWfAVWLTI

Sapiranga/RS:
https://youtu.be/uGNeeHXAKpI

Vargem/SC:
https://youtu.be/7UfMJQ46R4I

Pinhal da Serra/RS:
https://youtu.be/qmoMtos0keM

União do Oeste/SC:
https://youtu.be/rbjt9MmzGS0

Caçador/SC:
https://youtu.be/ULTC00TntBI
https://youtu.be/U8VMmuzEiYU

Cunha Porã/SC:
https://youtu.be/F79aBKty23k

Galvão/SC:
https://youtu.be/Of-qg_HWfqY
São Cristóvão do Sul/SC:
https://youtu.be/ZvX6OJTSbuw
Ponte Alta do Norte/SC:
https://youtu.be/whQwg-LytBY
Pinheiro Preto/SC:
https://youtu.be/SR_yz9lrdvU
Correia Pinto/SC:
https://youtu.be/3LrimS9hSH0

Palmitos/SC:
https://youtu.be/-j_FY9lkysY
Bom Retiro/SC:
https://youtu.be/Qg8nrhYr3Ck
Bom Retiro/SC (Escola):
https://youtu.be/wnX7G2M9xRQ
São Cristóvão do Sul/SC:
https://youtu.be/ZvX6OJTSbuw
Pinheiro Preto/SC:
https://youtu.be/SR_yz9lrdvU

NECESSIDADES:
1. Espaço amplo, de preferência auditório (A combinar).
2. Dependendo do local, são necessários 02 microfones auriculares.
Ou, 01 microfone auricular e 01 microfone sem ﬁo.

RESERVE JÁ A SUA DATA:
51 8618.6788
contato@laparo.art.br
www.laparo.art.br

