
PAPO DE PERUA

a série
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No trajeto de casa até a escola, um divertido
perueiro conversa com crianças sobre histórias que
lhes aconteceram. Cada nova criança que embarca
na perua entra na conversa, faz perguntas e dá
opiniões.

LOGLINE



“
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Série infantil live-action / não-ficcional / lifestyle

Cada temporada tem 8 episódios de 13 minutos

Público alvo: crianças de 6 a 12 anos

FORMATO



Personagens

Um ator adulto, humorista, que tenha uma boa 
comunicação com crianças e seja bom de 
improviso. Ele será o mediador e provocador das 
conversas que acontecerão dentro da perua 
escolar. 
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O PERUEIRO



Personagens

Através de extensa pesquisa, encontraremos 8 personagens 
reais; quatro meninos e quatro meninas de cerca de 10-11 
anos. Procuraremos crianças comunicativas, empáticas, 
inteligentes, carismáticas, com boas histórias e cheias de 
opinião para compor um grupo diverso: diferentes etnias, 
estruturas familiares e situações sócio econômicas. 
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AS CRIANÇAS



Cenário
Toda a série se passa dentro de uma perua escolar 
adesivada e reformada. Os bancos serão rearranjados 
de forma que as crianças consigam olhar uma para a 
outra e para facilitar o posicionamento de câmera. O 
espelho retrovisor será aumentado para que o nosso 
perueiro consiga ver todas as crianças.
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Estrutura dos Episódios
o que acontece entre a casa e a escola?



Cada episódio terá um tema. Abordaremos assuntos do universo 
infantil como vergonha, medo, família, amigos, ser original versus 
pertencer, futuro, meio-ambiente, virtual X real, gênero, 
adultização, tempo de tela, etc.

Nossa perua vai parando nas casas das crianças. Uma delas 
introduzirá o assunto do dia. Todas as crianças conversarão sobre 
o tema com mediação do perueiro, que conversa enquanto 
“dirige”. Cada criança participa da conversa trazendo suas 
opiniões e seu repertório a respeito do assunto do dia.

8



9

A ordem em que ele busca as crianças em casa vai variar e, a
cada episódio, uma nova criança propõe o tema do dia. Todos
vestem uniformes escolares e carregam suas mochilas e
lancheiras.

Algumas palavras chave aparecerão na tela com suas definições
enquanto o perueiro lê a definição em voice over. Exemplo:
“Empatia: ato de se colocar no lugar do outro.” (Dicionário
Aurélio)
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Destacaremos também definições infantis também para as 
palavras. Exemplo: “Sucesso é quando você faz o que sempre fez 
só que todo mundo percebe.” (Luisa, 11 anos).

O monitor da perua exibirá depoimentos de outras crianças 
sobre o tema.

Quando a perua já estiver perto da escola, o perueiro ligará o
rádio que tocará uma canção relacionada ao assunto do dia. Ele e
as crianças cantam juntos. O episódio termina quando o perueiro
deixa as crianças na escola.
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Para garantir a segurança, o perueiro do Papo de Perua não 
estará de fato dirigindo. Usaremos uma espécie de reboque, 
como na série americana “Carpool Karaoke”, de James Corden.



“
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FUTURAS TEMPORADAS
Com o objetivo de abraçar a diversidade
cultural do Brasil e, possivelmente, da
América Latina, representando crianças
de diferentes realidades, cada nova
temporada do PAPO DE PERUA será num
novo local, trazendo oito novas crianças
e suas questões. Isso permitirá que
nosso público reconheça as
semelhanças e diferenças entre as
crianças dos nossos países vizinhos. 13
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obrigada!


