
























Ajuda & Patrocínios peças para a Bike

- Troca dos aros
Dos pneus

- Revisão geral

- Alforje

- Suspensão 
dianteiradianteira

- Sinalizadores
de segurança

- Bomba de ar

-Ferramentas
Para a bike







Levantamento Investimento financeiro R$Levantamento Investimento financeiro R$
Estadia: Estadia: 

Total:Total:
45 dias 45 dias –– média de R$25,00 por dia =                                 R$1.125,00média de R$25,00 por dia =                                 R$1.125,00

Alimentação: Alimentação: 

•• Café da manhã Café da manhã -- R$5,00     por dia =R$5,00     por dia = R$225,00R$225,00
•• Almoço Almoço -- R$15,00  por dia =R$15,00  por dia = R$675,00R$675,00
•• Lanche Lanche -- R$5,00    por dia =R$5,00    por dia = R$225,00R$225,00
•• Lanche noturno Lanche noturno -- R$10,00 por dia  =R$10,00 por dia  = R$450,00R$450,00

ou Janta ou Janta 

Despesas da Bicicleta:Despesas da Bicicleta:

••Revisão Geral Revisão Geral –– R$70,00R$70,00
••Suspensão dianteira Suspensão dianteira –– R$45,00R$45,00
••Bomba de ar Bomba de ar -- R$20,00R$20,00
••Alforje Alforje -- R$250,00R$250,00
••Sinalizadores de Seg.                                                             R$50,00Sinalizadores de Seg.                                                             R$50,00

Ferramentas de trabalho:Ferramentas de trabalho:

••IphoneIphone -- R$2.000,00R$2.000,00
••Violão infantil Violão infantil -- R$170,00R$170,00
••Chip ES e BA Chip ES e BA -- R$20,00 cadaR$20,00 cada

Total da Viagem:Total da Viagem:
R$ 4.220,00R$ 4.220,00



•• Um projeto multidisciplinar que engloba Um projeto multidisciplinar que engloba 
áreas como da Educação, Educação áreas como da Educação, Educação 
Física, Geografia, História, Arqueologia, Física, Geografia, História, Arqueologia, 
Artes, Música, Folclore, Turismo, entre Artes, Música, Folclore, Turismo, entre 
outros e valoriza o Circuito Histórico e outros e valoriza o Circuito Histórico e 
Turístico brasileiro, buscando conhecer e Turístico brasileiro, buscando conhecer e 
registrar  ritmos, lendas, manifestações registrar  ritmos, lendas, manifestações 

Contatos:
Tel: (31)9243-0758

(31)3421-6682
wileducarte@yahoo.com.br

registrar  ritmos, lendas, manifestações registrar  ritmos, lendas, manifestações 
culturais regionais e nacionais, histórias culturais regionais e nacionais, histórias 
que não são divulgadas ou ensinadas nas que não são divulgadas ou ensinadas nas 
escolas, mapeando e resgatando os escolas, mapeando e resgatando os 
primeiros contatos dos povos primeiros contatos dos povos 
estrangeiros com o povo nativo brasileiro estrangeiros com o povo nativo brasileiro 
e o resultado desta mescla cultural. e o resultado desta mescla cultural. 

•• Representada em seguida  com teatro Representada em seguida  com teatro 
de bonecos recicláveis através de de bonecos recicláveis através de 
oficinas nas instituições de ensino, arte e oficinas nas instituições de ensino, arte e 
entretenimento, criando um material entretenimento, criando um material 
didático Ambiental Cultural.didático Ambiental Cultural.


