O UNIVERSO LÚDICO DAS CRIANÇAS
Passamos por um momento desafiador por conta pandemia de Covid-19. O
cenário impõe, temporariamente, o afastamento físico das pessoas e a
adaptação das rotinas sociais. É uma situação passageira, mas que imprime a
urgência de caminhos que diminuam a solidão e alegrem o espírito humano.
Para proporcionar mais qualidade de vida durante o isolamento social, o
Grupo Liberal criou o Encontros Liberal, um hub de conteúdos leves, criativos
e informativos em OLiberal.com. Um espaço para conectar pessoas no
período de quarentena.
O Liberalzinho é um dos 16 segmentos editoriais integrantes desta área
especial, tendo conteúdos exclusivos para divertir os pequeninos e contribuir
para o universo lúdico da criançada.

A editoria é dividida em 4 categorias:
1 – Mão na Massa!
2 – Hora do Recreio
3 – Cine Kids
4 – Diga Xis!

1 - MÃO NA MASSA! (EDUCAÇÃO)
Atividades para colorir, em formato PDF para download,
com conteúdo voltado para a alfabetização das
crianças. Utilizando desenhos para colorir e exercícios
simples, como ligar pontos, colagens etc.

2 - HORA DO RECREIO (BRINCADEIRAS)
Instruções de brincadeiras para crianças já
alfabetizadas, como gincanas e atividades que não
necessitem de tecnologia e que envolvem toda a
família. Conteúdo em formato de tutorial para os pais
ensinarem aos seus filhos.

3 - CINE KIDS (VÍDEOS)
Conteúdos semanais, sob as temáticas:
1) Narração de histórias infantis.
2) Show de mágica.
3) Brincadeiras orientadas em vídeo.

4 - Diga Xis!
Publicações de vídeos e fotos de crianças e responsáveis realizando as
atividades indicadas pelo projeto. Os arquivos serão recolhidos
semanalmente pela hashtag #oliberalzinho no Instagram.

OPORTUNIDADES DE COMUNICAÇÃO
COMBO 1

COMBO 2

Material Didático PDF
O Liberalzinho
Marca do patrocinador nas páginas do
material didático, com 15 páginas,
disponibilizado, semanalmente, em
PDF para download. Totalizando 04
publicações no período.

Material Didático PDF
O Liberalzinho (Customizado)
Material didático criado exclusivamente
para o patrocinador. Com 15 páginas e
conteúdo personalizado. Disponibilizado,
semanalmente, em PDF para download.
Totalizando 04 publicações no período.

Banner Billboard
(970 X 250 pixels)
Banner do patrocinador posicionado
seção oliberal.com/encontros. Com
entrega de 40mil impressões

Banner Billboard
(970 X 250 pixels)
Banner do patrocinador posicionado seção
oliberal.com/encontros. Com entrega de
80mil impressões
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