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Vai e Vem na
Rua!



O Projeto Vai e Vem na Rua! busca

oferecer à população a oportunidade de

desfrutar de atividades de lazer e

recreação nas ruas da cidade,

transformando-as em ambientes de

convivência e estimulando a

apropriação dos espaços públicos

 

 

 A programação é gratuita e elaborada

em consonância com a região,

contemplando toda a família em

atividades para todas as faixas etárias,  

no intuito de estimular o convívio

intergeracional, tão importante para o

desenvolvimento das relações sociais

 

 

 



Intervenções visuais, atividades lúdicas,

interativas, artistas itinerantes,

apresentações artístico-culturais (m
usicais

e cênicas), o
ficinas e brincadeiras

 

 

O evento se propõe a criar um ambiente

em que todos são convidados a brincar, a

interagir por meio de atividades artístico-

culturais de diversas linguagens

 

 



 
 

Alguns dos artistas que já passaram pelo projeto: 

- Cia Asfalto de Poesia (palhaçaria)

- Circo do Jiló 

- Cia Mapinguary (contação de histórias)

- Luthieria Poética (oficinas de artesanato)

- Dudu Bade (mediação de leitura)

- Mágico Granado

-  AnaP e Lelo (oficinas de sensibilização artística) 

- Saia de Chita (música) 

 

 

 

 

 
 
- DJ Luanda Baldijão

- Comendo Histórias (contação de histórias oficina)

- Trupe Tripé (música)

- Cia da Chinela (intervenção, palhaçaria)

- Ruído Rosa (contação de histórias)

- Cia Marmelada (recreação)

 



 

Alguns dos locais que já receberam
 o projeto:

- Praça Irm
ãos Karm

ann (Sum
aré)

- Teatro Flávio Im
pério (Cangaíba)

- Casa de Cultura do Butantã

- Casa de Cultura do Cam
po Lim

po 

- C
entro Cultural V

ila
 Formosa

- P
raça Xavier de Toledo (S

aúde)

- P
raça M

endel F
ield (M

ooca)

- C
asa de Cultura da Vila

 Guilh
erme

 



À parte das apresentações, uma estrutura convidativa é montada para que todos se

sintam à vontade para participar, mesmo que seja apenas sentando nas cadeirinhas

de praia para tomar um sol e observar a movimentação. 



Cadeiras, almofadas,
decoração festiva, toalhas de
piquenique e guarda-sóis são
espalhados pelo espaço, que

conta também com a oferta depipoca para todos. As crianças
podem se divertir o dia todo
com brincadeiras típicas de

rua, como “boca do palhaço”,
amarelinha, balão de tecido,

pula corda, argola na garrafa,
além de piscina de bolinha,

pintura de rosto e brinquedos

infláveis.

 

 



cecilialara1@gmail.com
Vai e Vem Produçoes







Baseada em São Paulo, a Vai e Vem Produções Culturais atua nas áreas de

produção cultural e audiovisual desde 2008, produzindo, curando e gerindo

projetos em parcerias com instituições culturais públicas e privadas e instâncias

governamentais nacionais e internacionais, como secretarias de cultura,

universidades, cinematecas, consulados, embaixadas, centros culturais etc. 

 

Em quase dez anos de atividade, produziu mostras de cinema, exposição de fotos,

festivais, palestras, debates e workshops em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e

Porto Alegre, além de um curta metragem e um projeto de ficção seriada. A Vai e

Vem foi responsável pela gestão do .Aurora, galeria de arte no centro de São Paulo,

e organizou o Curso Livre de História do Cinema, nos CEUs da cidade.

 

www.vaievemproducoes.com

 

 

 


