


MINISTÉRIO DA CIDADANIA E PROLAGOS APRESENTAM:



INTRODUÇÃO

Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a exposição artística itinerante Olho D’Água - Artes Líquidas 
e Águas Visuais, uma experiência sensorial imersiva que visa conscientizar a população de forma 
lúdica acerca da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, assim como fomentar 
importantes discussões relacionadas ao tema, com o intuito de que a sociedade esteja cada dia 
mais preparada para transformar os hábitos humanos que agridem o nosso ecossistema.

Esta exposição, que foi viabilizada via Lei de Incentivo a Cultura e tem patrocínio cultural do Grupo 
Aegea e da Prolagos, percorrerá nesta primeira edição 17 cidades dos estados do Rio de Janeiro, 
Mato Grosso e Rondônia, com o intuito de promover o diálogo e o aprendizado sobre a água no 
contexto global, partindo das realidades e problemáticas ambientais de cada umas das regiões.

Neste material constam todas as informações necessárias para que as cidades possam receber o 
projeto da melhor forma possível. Contem conosco! Contamos com vocês ;)



FORMATO DA EXPOSIÇÃO

A exposição itinerante Olho D’Água - Artes Líquidas e Águas Visuais está inteiramente disposta em 
um Tech-Truck, caminhão desenvolvido exclusivamente para esse projeto, que conta com Cine-Box, 
cinema de realidade aumentada via óculos 3D, que tem o intuito de promover a imersão absoluta 
do espectador no tema proposto; 4 instalações artísticas produzidas por artistas renomados 
convidados; além de estrutura para cinema ao Ar Livre, que será o palco da Mostra Cine ao Ar Livre.



PÚBLICO ALVO

O projeto tem como público prioritário crianças da rede pública de ensino do 4º ao 9º ano, que 
visitarão a exposição por meio de visitas agendadas durante a semana. O projeto também 
contemplará o público em geral - famílias, grupos de amigos e outras instituições - que poderão 
conferir toda exposição e a Mostra Cine ao Ar Livre durante os finais de semana.

NÚMERO DE ATENDIDOS

O projeto contemplará em cada cidade 14 agendamentos de 45 jovens, sendo 7 por dia da 
semana (quintas e sextas-feiras), em visitas de 45 minutos, totalizando um público de 630 
estudantes. Além do público agendado, estimamos atingir 800 pessoas de público espontâneo
durante o final de semana, incluindo a exposição durante o dia e a 
“Mostra Cine ao Ar Livre” no período noturno. 

Obs: Por conta da pandemia de Covid-19, a quantidade de público deverá ser revista em
momento mais próximo a exposição, seguindo as orientações dos órgãos de saúde locais para 
manter o distanciamento entre o público.



CRONOGRAMA EM CADA CIDADE

O Olho D´Água ficará 5 dias em cada cidade, de quarta-feira a domingo, com o seguinte cronograma:

Quarta-feira - Dia em que o “Tech-truck” fará circulação pelos principais bairros e pontos de 
circulação, anunciando, por meio de estrutura de som, os horários e atividades do fim de semana.   
No fim do dia, será realizada a montagem da exposição no espaço que receberá as escolas.

Quinta e Sexta-feira - O projeto realizará durante todo o dia (das 8 às 12h e das 14 às 17h) o 
atendimento de crianças e jovens de escolas da rede pública de ensino. Serão 7 atendimentos de 45 
minutos: das 8 às 8:45 ; 9 às 9:45 ; 10 às 10:45 ; 11 às 11:45 ; 14 às 14:45 ; 15 às 15:45 ; 16 às 16:45.

Sábado e Domingo – A exposição estará aberta para o público em geral das 13:00 às 18h. Já as 19h 
serão exibidos os filmes da “Mostra Cine ao Ar Livre” , com roda de conversa após as sessões.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS (Local de Realização)

A exposição se instalará somente em um local para os atendimentos que serão realizados 
durante a semana. Dessa forma, o ideal é que o mesmo seja próximo das escolas atendidas, 
de forma a facilitar o transporte dos alunos. 

Já durante os finais de semana, o ideal é que seja um local de grande circulação e de fácil 
acesso, de forma que o público chegue espontaneamente e com facilidade.

Para a montagem de toda a estrutura da exposição é necessário um espaço plano; com área 
livre de no mínimo 90m2; que seja possível adentrar com o caminhão, que possuí 3,5m de 
altura e 6,5m de comprimento; e preferencialmente coberto. Também é necessário contarmos 
com serviços sanitários no local ou próximo (para a equipe e público); ter pelo menos um 
ponto de energia e que seja seguro para pernoite, já que não contamos com seguranças.



CALENDÁRIO DE CIRCULAÇÃO (RJ)

Cidade Estado Data de Chegada Data de Partida

Cabo Frio RJ 03/11/2021 07/11/2021
Arraial do Cabo RJ 10/11/2021 14/11/2021

Armação dos Buzios RJ 17/11/2021 21/11/2021
São Pedro da Aldeia RJ 24/11/2021 28/11/2021

Iguaba Grande RJ 01/12/2021 05/12/2021



MEDIDAS DE SEGURANÇA (Covid 19)

• Obrigatoriedade de uso de máscaras (público e equipe);
• Caminhão com janelas para circulação de ar;
• Cinema 3D na área externa do caminhão (ar livre);
• Móvel dos Óculos 3D com estrutura removível;

• Protocolos de higienização:
- Higienização dos Óculos 3D; 
- Higienização da obra “Cachoeira dos Saberes”;
- Higienização de outros objetos de grande contato;
- Disponibilização de álcool gel em diversos pontos;
- Disponibilização de máscaras descartáveis.



FICHA TÉCNICA

Patrocínio Cultural: Grupo Aegea
Realização: 3 Apitos
Realidade Virtual: Venosa Desing
Instalações Artísticas: Ciência Prima, Central dos Jogos e Bárbara Tércia
Produção Executiva: Guilherme Mello
Coordenação de Produção: Leonardo Magnin
Identidade visual: Ramon Afonso
Cenografia: Helena Forghieri



CONTATO

Caso surja qualquer dúvida ou precisem de suporte sobre qualquer tema relacionado ao 
projeto Olho D’Água - Artes Líquidas e Águas Visuais, estamos totalmente à disposição pelos 
seguintes contatos:

Guilherme Mello (Produtor Executivo)
E-mail: guilherme.mello@3apitos.com.br
Celular: (11) 98144-3551

Leonardo Magnin (Coordenador de Produção)
E-mail: leonardo.magnin@3apitos.com.br
Celular: (11) 98538-2170

Contem Conosco!
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