APRENSENTAM

FOTOGRAFIA PARA TODOS
AÇÃO SOLIDÁRIA ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA

O QUE É O PROJETO?
Fotografia para Todos é um projeto de ação solidária através da
fotografia onde o fotógrafo fornece ensaios gratuitos em troca de
brinquedos para crianças de baixa renda.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Todos podem participar desde que aceitem as regras do projeto descritas.

COMO VOCÊ PODE AJUDAR?
Doando brinquedos novos ou usados para crianças de 0 a 12 anos respeitando as normas do
Inmetro.

QUAIS SÃO AS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO?
Além de ajudar a creche Almir do Picolé, você terá direito a uma seção de fotografia em
estúdio fotográfico profissional com agendamento.
Os ensaios fotográficos individuais, em dupla ou casal têm duração de 30 minutos e
serão desenvolvidos em estúdio fotográfico e os clientes podem levar todas as
fotografias feitas neste período, sendo:
o Até 03 brinquedos – sem direito a troca de look;
o Mais de 03 brinquedos – com direito a uma troca de look.
Não aceitamos brinquedos avariados ou que não sigam as regras do Inmetro.
As fotografias não receberão tratamento , caso o cliente deseje o mesmo pagará uma
taxa de R$ 5,00 (cinco reais) por foto.

QUEM SÃO OS IDEOALIZADORES DO PROJETO?
FOTÓGRAFO APRENDIZ é um fantástico
programa de inclusão social oferecendo
oportunidades iguais de acesso a bens e serviços
através do trabalho desenvolvido pelo STUDIO D Escola de Fotografia que proporcionará aos novos
empreendedores capacitação técnica para ingressar no ramo da fotografia através de um
curso Completo de Fotografia Digital com conhecimentos voltados ao mercado de trabalho,
conceitos teóricos, aulas práticas em estúdio fotográfico e em externa e estágios através de
empresas parceiras.
Além disso, incentiva a inovação através de atividades remuneradas para pagamento dos
custos do programa e o empreendedorismo preparando os alunos para o mercado de trabalho.
Veja mais sobre o fotógrafo Aprendiz: www.fotografoaprendiz.com

STUDIO D – ESCOLA DE FOTOGRAFIA é a maior e melhor escola de fotografia de Sergipe,
responsável pela formação de mais de 1500 alunos em Sergipe, Alagoas e Bahia.
Veja mais sobre o Studio D – Escola de Fotografia: www.danielbarboza.com.br

QUAL INSTITUIÇÃO SERÁ BENEFICIADA?
Creche Ação solidária Almir do Picolé.
Lugarzinho idealizado por um homem simples chamado
Almir do Picolé, mas de coração enorme e mantido por
anjos sem asas, contribua!
Endereço: Rua Maria Miralda Dos Santos, 04, Piabeta,
Nossa Senhora Do Socorro, SE, CEP 49160-000, Brasil.
CNPJ: 07.281.386/0001-04

MAIS INFORMAÇÕES:
(79) 9 8839-9693 – Daniel Barboza
(79) 3 222-0828 – Daniel Barboza ou Isabelle.
www.danielbarboza.com.br

