FOTOARTE – ALIMENTAÇÃO
PARA O FUTURO - ROUANET

FOTOARTE – ALIMENTAÇÃO PARA O FUTURO
Projeto: Fotoarte – Alimentação para o Futuro
Segmento: Artes Visuais
Prazo para captação de recursos: 2018
Objetivo: É um Truck itinerante com atividades de fotografia, ele tem por objetivo a utilização da linguagem fotográfica
explorada de forma lúdica e divertida, onde os participantes possam refletir de maneira construtiva o tema abordado. Serão
realizados 03 dias de oficinas de fotografia em cada localidade, com duração média de 01 hora cada, em escolas públicas ou
instituições, utilizando o tema ALIMENTAÇÃO PARA O FUTURO. Para a realização das atividades utilizaremos o caminhão
cultural – o Phototruck.
Abrangência: 10 Cidades, a escolha do Patrocinador. Todo o Br, menos a região Norte.
Beneficiários: 3.800 pessoas atingidas diretamente.
Período de execução: 12 Meses.
Valor Aprovado: R$ 452.000,00
Valor captado: R$ 0,00
Saldo a Captar: R$ 452.000,00
Cota mínima para 1 cidade: R$ 55.000,00
Outros parceiros: Não há.
Por que apoiar: O projeto está abordando um tema de interesse público visando a transformação social. Alimentação para o
futuro é um assunto que precisamos trazer para a percepção e a reflexão das pessoas. É necessário expandir as possibilidades
de expressão dos participantes do projeto através da fotografia; causar a reflexão e alertar as pessoas sobre hábitos
alimentares e o desperdício de alimentos e o cuidado com o lixo, resíduos e reciclagem; de forma que possa envolver toda a
comunidade escolar como alunos, pais, educadores e moradores de cada uma das localidades.
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Como acontece o projeto?
O projeto ficará em média 03 dias em cada local, sendo 02 dias para atividades com crianças e jovens utilizando o
PhotoTruck como plataforma de apoio e 01 dia com oficinas para os pais, educadores e toda a comunidade escolar e no
final, terá uma exposição das imagens produzidas de todos os participantes.

1º e 2º dia – Atividades com crianças e adolescentes:
As oficinas acontecerão durante 01 hora/aula (média) com grupos de 30 alunos cada, sendo 05 grupos por dia, totalizando
10 grupos com estimativa de 300 participantes.
Atividades desenvolvidas: Contação de histórias ou Peça Teatral, Produção de um vídeo, Oficinas de fotografia, Produção
de Imagens e Produção de Títulos e Legendas.
3ª dia – Atividades com toda comunidade (pais, educadores, entre outros) e Exposição de Imagens:
Oficinas de conscientização alimentar incluindo atividades de manuseio de alimentos, produção de receitas e degustação.
Previsão de 60 pessoas envolvidas divididas em 02 grupos, sendo 30 no período da manhã e 30 no período da tarde.
Atividades desenvolvidas: Produção de receitas e reaproveitamento de alimentos, Oficina de fotografia, Produção de
Imagens e Produção de Títulos e Legendas.
Palestra para a comunidade: Serão abordados assuntos como propriedades nutricionais dos alimentos e escolhas
alimentares saudáveis. Informação sobre o preparo de alimentos saborosos e nutritivos a baixo custo, sem desperdícios.
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