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Crianças fazendo Arte! 
 
Entre os dias 13 e 17 junho de 2016, o Instituto AVIVA realiza, na ESCOLA 
MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, a etapa Oficina de Arte, parte integrante 
do projeto cultural Arte na Infância. Nesta edição o projeto tem o patrocínio 
do Instituto Unimed-BH e é realizada com os recursos da Lei Municipal de Incentivo 
à Cultura de Belo Horizonte. 
 
Durante uma semana, crianças, jovens, familiares e a comunidade escolar 
participam ativamente deste projeto cujo objetivo é promover a expressão artística 
da criança e inseri-la em nossa cultura. As obras de arte resultantes desta Oficina, 
e seus registros em foto e vídeo, serão mostrados na etapa Exposição Arte na 
Infância a ser realizada em breve nesta mesma Escola. 
 
 
Importância 
Desde 1999, com patrocínios e parcerias com Escolas públicas e Centros Culturais, 
“Arte na infância” já atendeu a mais de 40 mil crianças. Este projeto realiza 
Palestras, Oficinas de Arte, Exposições de Arte, mantém mais de 6 mil desenhos e 
vídeos online no website do projeto e interage nas redes sociais.  
 
Arte na infância promove o ensino de arte para que a criança, através de sua 
percepção, realize arte em seu meio cultural e, ao interpretar, compreender, 
expressar e comunicar o seu próprio contexto, ela se torne desperta e capaz de 
compreender também a expressão dos outros. 
 
Uma vez incentivada e reconhecida como produtora de cultura, a criança toma 
consciência do seu valor e eleva a sua autoestima. Ao realizar a sua expressão, ela 
resgata seus méritos e amplia em nós os valores, os significados e as funções nos 
processos da arte. Assim, além dos resultados artísticos, este projeto alcança 
conquistas sociais e culturais. 
 
 “Com certeza, crianças, familiares, professores e a comunidade irão participar 
ativamente deste projeto”, afirma Elias Rodrigues de Oliveira, arquiteto, artista 
plástico, educador e idealizador deste projeto. 
 
 
 



Instituto Unimed-BH 
 
Associação sem fins lucrativos, o Instituto Unimed-BH foi criado em 2003 com a 
missão de conduzir o Programa de Responsabilidade Social Cooperativista da 
Unimed-BH. Os projetos desenvolvidos têm na saúde sua área prioritária, mas 
mantêm interface com outros campos por meio de cinco linhas de ação: 
Comunidade, Meio ambiente, Voluntariado, Adoção de espaços públicos e Cultura. 
 
Em 2015, mais de 1,4 milhão de pessoas foram beneficiadas, direta e 
indiretamente, pelo Programa Cultural Unimed-BH. Mais de 4 mil médicos 
cooperados e colaboradores viabilizam este  Programa ao escolher destinar parte 
do seu Imposto de Renda para o fomento de projetos socioculturais. A cada ano, as 
atividades conquistam aprovação e confiança, ampliando-se as adesões. 
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