
 
MINISTÉRIO DA CULTURA APRESENTA 

 
PROJETO 

ArteirArtistA 
Criança expondo Arte ! 

 

 

RELEASE PARA DIVULGAÇÃO 

No período de 09 a 13 de abril de 2018, no CENTRO CULTURAL de Curvelo - MG, o projeto cultural 

ARTEIRARTISTA - 4 irá apresentar palestras, vídeos e expor uma seleção de obras de Arte realizadas por crianças e 

jovens que, no passado, participaram do projeto "Arte na Infância". Entre outros, a exposição e vídeos, mostram obras de 

arte e crianças em oficinas nas escolas das comunidades de Canabrava (COBU), Tomaz Gonzaga, Estiva e na sede deste 

município. 
 

ARTEIRARTISTA é realizado pelo Instituto Aviva, com o patrocínio cultural da Companhia de Navegação NORSUL, 

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

Secretarias Municipais de Educação e de Cultura. 

 

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

faz arte? Crianças gostam de desenhar, 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 linguagem expressiva, Elias explica 

como a abordagem utilizada pelo projeto Arte na Infância envolve a criança, familiares e professores em práticas artísticas 

no ambiente da Escola do Ensino Fundamental e, como o “Campo das Artes“ lida com esta criança. 

 

As Exposições são gratuitas e abertas à comunidade em geral. A Secretaria de Educação irá realizar 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 além de depoimentos de 

participantes do projeto. 

Os registros dos eventos, em foto e vídeo, serão publicados no website http://www.artenainfancia.org/aa-4-curvelo-mg.html 

O projeto no Facebook, no Grupo ARTEIRARTISTA: www.facebook.com/groups/arteirartista 

 

VENHAM APRECIAR OBRAS DE ARTE REALIZADAS POR CRIANÇAS E JOVENS ! 

 
FICHA 
Projeto Cultural ARTEIRARTISTA - 4 
Realização: Instituto AVIVA 
Patrocínio: Companhia de Navegação NORSUL 
Incentivo: Lei Federal de Incentivo à Cultura – MinC 
Local da Exposição: CENTRO CULTURAL - Praça Central do Brasil - Curvelo - MG 
Período da exposição: 09 a 13 de abril de 2018 
Abertura: 09 de abril às 19:00 horas 
 
CONTATOS:  
Elias Rodrigues de Oliveira  - wpp (31) 98869-0928  - aviva@aviva.org.br    www.aviva.org.br  
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