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ELO3 APRESENTA

Incentivando o protagonismo financeiro
nas crianças e formando cidadãos

conscientes desta realidade, através de 
histórias divertidas.



Bem-vindo à sala
de aula virtual mais 
divertida que você
já viu!

Um video-teatro encenado por uma dupla de 
atores contando histórias e ensinando a beleza
da matemática e sua utilização prática no dia
a dia. Disponível gratuitamente no Youtube
para crianças e jovens e distribuição direta a 
CEUs de São Paulo



O teatro ensina de forma lúdica, 
divertida e emocional, dessa 

forma a criança não esquece mais



Incentivar o protagonismo 
financeiro

O que podemos esperar com as 
histórias de Conta um Conto

Aproximar crianças do universo 
financeiro, somar, diminuir, poupar, 

dividir

Formar cidadãos cientes e 
conscientes da realidade 

financeira

Desmistificar a matemática, 
mostrar que aprender é divertido



Histórias que vão 
ensinar sobre:

- Educação financeira
- Poupança
- Crédito
- Meios de pagamento: cartão de  

crédito, pix, boleto, etc.
- De onde vem o dinheiro que 

usamos
- Importância da administração

financeira pessoal



Entregas do Projeto
60 minutos de histórias
temas voltados a educação
financeira, que poderão ter a 
participação do patrocinador
na roteirização.

Sugestão de atividades
Formulários online com 
atividades relacionadas ao
conteúdo

04 intervenções
presenciais em CEUs de SP
a dupla de atores que fará o 
video visitará escolas para 
lançamento e divulgação do 
projeto

Acesso online gratuito e 
irrestrito
ativação em redes sociais e 
grupos de whatsapp

2.000 cartilhas divertidas com 
o conteúdo das histórias para 
distribuição para contadores
de histórias, escolas e 
bibliotecas.



Compartilhe experiências

Proponha um estilo de vida em
que poupar é legal

Mostre que saber matemática é 
importante para planejar o futuro

Quem aprende vive melhor!



Contrapartidas
e Investimento 
Projeto em aprovação no PROMAC :
Investimento:  R$ 199.000,00

• Empresa socialmente responsável, 
que ensina ganhar, antes de gastar.

• Empresa que forma cidadãos mais
conscientes.

• Chancela "Apresenta“ no video
• Participação, se desejar, da 

definição dos temas que giram em
torno de matemática e educação
financeira

• Ação especial com atores para 
público específico a escolher: filhos
de funcionários, clientes, etc.



Elo3 Integração Empresarial

Empresa especializada em produção cultural com 17 
anos de experiência, tem foco no desenvolvimento
de projetos socioculturais e de democratização do 
acesso à arte. Já realizou projetos em mais de 157 
cidades brasileiras.

É especialista em exposições itinerantes. Tem em
seu currículo a produção da Mostra 3M de Arte, 
Museu Itinerante, Retratos da Terra, A Cidade Através
da Lente, entre outros. Seus projetos acumulam
público de mais de 1 milhão de pessoas.



Quer reverter para sua empresa
o valor desta proposta?

Entre em contato com a Elo3

www.elo3.com.br

Soraya Galgane

11 - 99638-3147
sorayagalgane@elo3.com.br


