
 Vallourec apresenta 
 

Projeto 

EXPOSIÇÃO LINGUAVISUAL 

 
 

Criança Expondo Arte ! 
 
No período de 19 a 27 de outubro de 2022, no CENTRO CULTURAL HENFIL em Bocaiúva - MG, o projeto 
cultural Exposição LINGUAVISUAL irá apresentar Palestras, Vídeos e Expor obras de Arte realizadas por crianças. 
O projeto Exposição LINGUAVISUAL é realizado pelo Instituto Aviva, com o patrocínio cultural da empresa VALLOUREC 
e conta com a parceria cultural da Prefeitura Municipal de Bocaiúva, através das Secretarias Municipais de Educação e 
de Cultura. Este projeto é gratuito e para a comunidade em geral.  
 
SINOPSE: O projeto Exposição LINGUAVISUAL apresenta Palestras, Vídeos e Expõe Obras de Arte realizadas por 
crianças. Recebe turmas escolares em visitas monitoradas e didaticamente apresenta os Recursos da Linguagem Visual 
utilizados e desenvolvidos nas Oficinas do Projeto Arte na Infância desde 1999. 
Nesta exposição, grandes banners com Artes, ilustrações teóricas e os registros videográficos mostram como tais 
didáticas resultaram em expressivas obras de Arte. 
Por meio de Exposições, Sítios na Internet e Redes Sociais, este projeto conquista novos espaços, dá visibilidade à 
expressão da criança e a promove como protagonista em nossa cultura. Entendemos que o exercício da expressão 
artística é direito cultural e forma cidadãos desde a infância. 
 
Em visitas ao projeto, agendadas pela Secretaria Municipal de Educação, as turmas escolares participarão de atividades 
educativas e culturais: 
- Em PALESTRA o projeto reflete sobre a participação ou a ausência da Criança em nossa cultura:  
Onde estão as obras de arte realizadas pelas crianças? 
Elias apresenta como a "Alfabetização na Linguagem Visual" possibilita a comunicação no contexto  sociocultural, tendo 
a "Expressão" como condição de cidadania. 
 
- Os VÍDEOS apresentam a abordagem desenvolvida pelo projeto Arte na Infância envolvendo a criança, seus familiares, 
professores e a comunidade escolar, em práticas artísticas e atividades socioculturais. Apresentam as teorias seguidas 
de práticas artísticas e registra depoimentos e avaliações dos participantes. 
 
- A EXPOSIÇÃO mostra grandes banners didáticos, contendo ilustrações teóricas e expressivas obras de Arte realizadas 
por crianças e jovens nas Oficinas do projeto "Arte na Infância". 
 
- WEBSITE, fotos e vídeos registrados, durante este projeto, serão publicados na Internet:  
https://www.artenainfancia.org/elv-joao_pinheiro.html  
https://www.aviva.org.br/  
  
- Presença na REDE SOCIAL  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041828300369 
https://www.facebook.com/groups/583759065832351  
https://www.facebook.com/groups/292102194238486  
 
FICHA  
Projeto Cultural: Exposição LINGUAVISUAL  
Realização: Instituto AVIVA  
Patrocínio: VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. 
Incentivo: ___ 
Local da Exposição: CENTRO CULTURAL HENFIL em Bocaiúva - MG  
Período da exposição: 19 a 27 de outubro de 2022 
Abertura: 19 de outubro às 19:00 horas  
 
CONTATOS:  
Secretaria Municipal de Educação de Bocaiúva - MG  
Elias Rodrigues de Oliveira - (31) 3476-6022, Cel Wzap (31) 98869-0928 - aviva@aviva.org.br  

https://www.aviva.org.br/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041828300369
https://www.facebook.com/groups/583759065832351
https://www.facebook.com/groups/292102194238486
mailto:aviva@aviva.org.br


 

 

Líder mundial em soluções tubulares premium atendendo aos mercados de petróleo e gás, 

geração de energia e indústria, a Vallourec possui sete unidades no Brasil. Em Minas Gerais, 

as unidades Barreiro e Jeceaba são focadas na produção de tubos de aço sem costura; a 

Vallourec Florestal é responsável pela produção de carvão vegetal que abastece o Alto-

Forno das unidades produtoras de tubos; e a Vallourec Mineração supre as necessidades de 

abastecimento internas de minério de ferro.  

A empresa conta ainda no estado com uma unidade de Negócios, provedora de serviços 

administrativos. No Rio de Janeiro, a Vallourec Transportes e Serviços (VTS) presta serviços 

especializados para o setor de óleo e gás. E no Espírito Santo fornece serviços de 

revestimento anticorrosivos.  

A Vallourec conta, ainda, com a Fundação Sidertube, uma empresa que promove iniciativas 

socioculturais que buscam o protagonismo dos empregados, estagiários, dependentes e 

aposentados das empresas do Grupo no Brasil para a construção de um estilo de vida 

consciente, saudável e feliz. Também é parceira da Lavor, uma organização que trabalha no 

fornecimento de soluções em alimentação; da Coovall, uma cooperativa de crédito que 

atende exclusivamente os empregados e administra o Cine Theatro Brasil Vallourec, um 

importante ativo cultural da cidade de Belo Horizonte. 

A Vallourec trabalha lado a lado com seus clientes para oferecer mais do que apenas tubos: 

oferecemos soluções inovadoras, seguras, competitivas e inteligentes para tornar todos os 

projetos possíveis. E contribuir para a construção de um futuro socialmente justo e 

equilibrado nas comunidades vizinhas é um dos pontos de atuação da Vallourec em todo o 

Brasil. 

 

> Quer conhecer um pouco mais e ficar por dentro do que foi feito nos dois últimos anos? 

Então acesse a página Sustentabilidade do site www.vallourec.com/br e confira nosso Relatório 

de Sustentabilidade. O documento apresenta as principais práticas das empresas Vallourec no 

Brasil nos campos ambiental, social e de governança durante o biênio 2019-2020.  

 

http://www.vallourec.com/br
https://www.vallourec.com/pt-BR/br/desenvolvimento-sustentavel
https://www.vallourec.com/pt-BR/br/desenvolvimento-sustentavel

