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Eu achei a exposição muito interessante, porque fala sobre essa 
questão de “criança fazer arte” e como eu gosto de desenhar, 
adorei demais os desenhos. E porque somente se considera arte 
quando uma pintura é feita por um adulto, criança também faz 
arte, mais de uma forma mais criativa, mais de divertida, e 
quando os desenhos são feitos por crianças fica mais animado, 
mais criativo, porque vem da imaginação. 
Liliane -  E.E. Juca Maria

Arte gostei muito. Antes eu não sabia sobre arte. Descobri a 
arte no vídeo que acabei de ver, é muito legal. As crianças fa-
zendo arte. Hoje em dia ninguém quer saber de arte. Só fica 
mexendo na internet como facebook, e whatsapp. E as mães 
nem pra chamar a atenção dos filhos. Isso não serve só pras 
crianças para adultos também. Arte e uma coisa muito legal. 
Então chame a atenção do seu filho sair mais da internet e 
descobrir o mundo na arte. É muito legal. Experimenta pra vc 
ver. Kelly – E.E. Juca Maria

Eu gostei porque todas as pessoas tem seu direito de desenhar 
grande ou pequeno desenha do jeito que quiser. Feito bonito 
qualquer coisa desenhar carros, motos, bicicletas, qualquer coisa 
que quiser talvez até inventar um desenho. Eu concordo com o 
menino do vídeo, não é só os grandes que tem inteligência nós 
entendemos eles mas eles não entendem nós. Quando cheguei 
e vi aqueles desenhos eu lembrei da minha irmã que ela gosta 
muito de desenhar.
João Pedro de Carvalho – 7º B – E.E. Juca Maria

A arte é muito interessante, mas também nem todas, porque 
algumas pelo o que eu analisei não são feitas com os rabiscos, e 
esse é muito bom, Elas mostram sua capacidade de inteligência 
de mostrar para os outros que somos capazes de produzir esse 
nosso quadro do mundo da arte. Isso serve para mostrarmos 
para todos aqueles incapazes e que não usam sua inteligência 
verdadeira. A arte é muito legal.
Anália Pereira Coelho – 7º A – E.E. Juca Maria

Eu gostei muito, porque é muito criativo aquelas artes muito bem 
feitas delicadamente. E crianças sonhadora ali projetando artes, 
Cada uma ali sentindo muito orgulhoso(a), Até eu participei 
desse projeto quando era mais nova. Mais cabeludinha. Mais 
tai gostei muito mesmo. E agradeço toda a sua compreensão 
com nós alunos. Elias e André, Obrigado!  
Vanessa Fidelis Pereira – 7º B – E.E. Juca Maria

Eu gostei muito da exposição, os desenhos são lindos, os vídeos 
são muito interessantes: eles mostram as crianças e jovens de-
senhando, mostra também as exposições em outras cidades 
com outras crianças e jovens. As crianças e jovens também são 
capazes de fazer arte, mas os adultos não reconhecem isso. O 
projeto Arteirartista reconhece e dá oportunidades para que 
as crianças se expressem.
Maria Eduarda Costa Oliveira – 
7º A – E.E. Juca Maria

Nessa exposição eu aprendi coisas que nunca imaginava, porque 
aqui não tem esses projetos para que eu conhecesse mais sobre 
o mundo da arte. Elas nós ensina como lidar com os desenhos e 
as artes. É muito interessante
Edmara Pereira Brito – 7º A – E.E. Juca Maria

Eu gostei de ver os desenhos, das cores e do projeto. Achei 
muito interessante a arte das crianças. Com essa oportunidade, 
as crianças podem mostrar o que são capazes e onde elas po-
dem chegar. Achei interessante, porque cada um mostrou suas 
capacidades em um desenho, Adorei!
Patrícia Barbosa de Oliveira 
7º B – E.E. Juca Maria

Eu gostei dos desenhos porque eles mostram que a criança 
também pode fazer arte não só os adultos. Os vídeos são bem 
interessantes mostram a arte das crianças mostram também as 
cores leves e pesadas. Eu achei bem interessante a exposição 
das crianças. Acho bom que tenha um projeto que mostra a arte 
das crianças. 
Mariana Souza Costa – 7º A – E.E. Juca Maria

Eu gostei de tudo porque é muito bonita a arte com várias cores. 
Isso é interessante as obras de artes. A exposição ensina a gente 
aprender as formas de vida das crianças. Agradeço por ter 
vindo mostrar essas obras de arte para todos nós. Volte sempre.
Caroline Domingues Pereira 
7º B – E.E. Juca Maria
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