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Projeto 

ARTEIRARTISTA 
Grão Mogol promovendo a expressão artística da infância! 

 

No período de 22 a 29 de agosto, no espaço da CASA DA CULTURA TEREZINHA VASQUES de Grão Mogol - 

MG, o projeto cultural ARTEIRARTISTA irá apresentar palestras, vídeos e expor uma seleção de obras de Arte 

(impressas) realizadas por crianças e jovens ao longo de 13 anos de Oficinas do consagrado projeto "Arte na Infância".  

ARTEIRARTISTA é realizado pelo Instituto Aviva, com o patrocínio cultural das empresas NORSUL e DIFLOR, através da 

Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com a parceria cultural da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura. 

 

Em palestras, Elias Rodrigues de Oliveira, autor e realizador deste projeto propõe refletir sobre questões como: Criança 

faz arte?, Sabendo que crianças gostam de desenhar e pintar.. Elias pergunta: Onde estão as obras de arte das crianças?  

A criança participa da vida cultural?  Além de apontar a "Expressão" como condição de cidadania e as artes plásticas como 

linguagens expressivas, Elias explica como a abordagem "Alfabetização Gráfico-Plástica" utilizada pelo projeto Arte na 

Infância, envolveu a criança, familiares e professores em práticas artísticas no ambiente da Escola de Ensino Fundamental 

e, finalmente, como o  “Campo das Artes“ exclui a expressão da criança em nossa cultura. 

 

As exposições são gratuitas e abertas à comunidade em geral. As Secretarias de Educação poderão agendar as visitas 

Escolares e os alunos serão recebidos por professor e monitor de arte e cultura. Os vídeos mostram a criança em práticas 

artísticas na escola;  a presença da família nas oficinas de arte;  a exposição como atividade sociocultural e depoimentos 

de participantes do projeto. Um Kit-Cultural e educativo será doado às Escolas que visitarem a exposição. 

O projeto irá beneficiar cinco municípios no Norte de Minas. Os registros dos eventos, em foto e vídeo, serão publicados no 

website www.artenainfancia.org/arteirartista-2014.html . O projeto interage com os participantes por meio do Facebook no 

Grupo ARTEIRARTISTA: www.facebook.com/groups/arteirartista 

 

" Os adultos não reconhecem a nossa inteligência, mas a gente reconhece a deles. Não significa porque eles são 

maiores e mais desenvolvidos na inteligência, que eles sabem desenhar melhor do que a gente.”  

é o que Gabriel S.O. - Criança no projeto Arte na Infância, nos diz em um vídeo. 

 

VENHA APRECIAR ESTA EXPOSIÇÃO COM MAIS DE 100 OBRAS DE ARTE REALIZADAS POR CRIANÇAS E JOVENS  

 
FICHA 
Projeto Cultural “ARTEIRARTISTA” 

Realização: Instituto AVIVA 
Patrocínio: NORSUL e DIFLOR 
Incentivo: Lei Federal de Incentivo à Cultura – MinC 

Local da Exposição: CASA DA CULTURA TEREZINHA VASQUES em GRÃO MOGOL - MG 

Período da exposição: 22 a 29 de agosto de 2014 

Abertura: 22 de agosto às 19:00 horas 
 
 
CONTATOS:  

Secretaria Municipal de Educação de Grão Mogol - MG 

..................... 
Elias Rodrigues de Oliveira  
(31) 3476-6022 (31) 8869-0928 / (31) 9954-0928 
aviva@aviva.org.br    www.aviva.org.br  
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