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Sobre a exposição achei super-mega bacana e interessante. 
Eu sou apaixonada por desenhos aprendi bastante com o Elias. 
Graças a pessoas como eles podemos nos aprimorar e escolher 
nossos caminhos com segurança. Um trabalho como esse deve ser 
levado de canto a canto. Super positivo fiquei apaixonada....
Silene Candido Peira – 2º ano – E. M. José Drumond

Eu achei muito interessante o que eles fizeram. Já que os adultos 
não reconhecem a arte da criança, pois deveriam reconhecer. 
Porque é muito interessante o que as crianças fazem, e eu acho 
no futuro delas elas irão ser pintores porque elas têm um grande 
talento. E que esse projeto nunca se acabe.
Talita Mendes dos Santos – 6º ano I – E. M. José Drumond

Eu achei muito legal o vídeo, as pinturas e as explicações sobre 
a arte. Gostei muito, e queria ver de novo. Quando eu passar 
pro sétimo ano, tomara que eles voltem, porque gostei muito 
mesmo. Eu tinha visto só de gente grande (adulto), mas um dia 
vi pinturas de crianças em Montes Claros, eu gostei demais.
Jhonatan Durães – 2º ano – E. M. José Drumond

Eu gostei muito da exposição, incentiva várias crianças e jovens 
a entrar no mundo das artes. Se eu tivesse uma oportunidade 
dessa eu aproveitaria, pois achei bastante interessante. Des-
pertaram em mim curiosidades. Sou apaixonada por artes. E 
esse projeto me fez pensar como é bom aprender arte. Acredito 
que muitos gostarão. Eu agradeço por esta oportunidade de 
conhecer esses trabalhos ótimos.
Mayane Alves dos Santos – 2º ano – E. M. José Drumond

Bom gostei do projeto, são pinturas bem legais, e bom que 
tenha um projeto como este para estar valorizando a arte das 
crianças até porque depois de adultos é impossível desenha 
traços definidos, e que fique bem a cara de uma criança. Nota 
dez. Continue assim, adorei conhecer a exposição, e que tenham 
sempre forças de vontade para continuar esse projeto... Que 
Deus abençoe vocês... Um abraço. 
Alise Ribeiro da Silva – 2º ano – E. M. José Drumond

A arte nos ajuda a viajar sobre as cores, sobre o que estamos 
pensando, sair um pouco de si, e vendo as crianças fazendo arte 
é extremamente maravilhoso e além de ser uma bela forma 
de se expressar. Acho isso muito bom, eles já aprendem desde 
pequenos e um dia quem sabe não viram grandes artistas.
João Paulo Sales – 2º ano – E. M. José Drumond

A arte, para mim, é como um meio de comunicação importante 
para nós que estamos na adolescência agente fica mais focado 
no que fazemos.
Joseny Francisca de Sales – E. M. José Drumond

Sobre a exposição eu achei muito bacana e interessante, pois 
esse projeto com as crianças é muito bom para incentivar as cri-
anças a serem pessoas melhores. Eu adorei a ideia e se tivesse 
esse projeto para adolescente seria melhor ainda.
Cleidiana Aparecida Veloso da Silva – 
2º ano – E. M. José Drumond

Gostei muito, porque mostra e dá valor às linhas e cores que na 
minha infância não dava. Muito lindo e interessante.
Carlo Henrique – E. M. José Drumond

Eu adorei a exposição: foi muito legal conhecer aqueles quadros, 
e saber que existe artistas criativos e competentes que podem 
embelezar os murais, além de nos dar um exemplo. E através 
dessa exposição, creio eu que, muitos conheceram o que é a 
arte de verdade.
Andreia Dias – E. M. José Drumond
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