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SINOPSE
O projeto EXPOSIÇÃO LINGUAVISUAL é uma Exposição itinerante que contempla a 4 municípios. Com ênfase no ensino dos recursos da Linguagem Visual,
este projeto mostra aprox. 150 reproduções de obras de artes plásticas realizadas por crianças, nas Oficinas de Arte do nosso projeto “Arte na Infância”
realizado desde 1999 em Escolas públicas do Ensino Fundamental.
Como Atividades Educativas esta Exposição recebe turmas de alunos das Escolas
do ensino fundamental e médio, em visitas mediadas. Didaticamente, por meio
de palestras, vídeos, Exposição de banners com artes impressas e Oficinas de
Arte, este projeto apresenta teorias e realiza práticas artísticas. Este projeto
é gratuito, o seu conteúdo será disponibilizado em um sítio de internet, forma
plateia e promove a inserção da criança em nossa cultura.
Previsto inicialmente para os municípios mineiros de Capelinha, Entre Rios de
Minas, Morada Nova de Minas e Pará de Minas; estes locais poderão ser
alterados mediante solicitação e autorização prévia do Ministério da Cultura.
PRODUTOS
Este Projeto oferece GRATUITAMENTE aos municípios beneficiários:
• 04 Exposições Itinerantes com Palestras, Exposição de Obras de Arte
impressas e apresentação de Vídeos.
• 24 Banners de 90x180cm com aprox. 150 obras de arte realizadas por
crianças, ilustrações e textos didáticos;
• 04 Oficinas de Arte LINGUAVISUAL para a Formação de Platéia com o
fornecimento de Apostilas para os participantes.
• 01 Sitio (WEBSITE) em www.artenainfancia.org/expo_linguavisual.html
Proponente: Instituto AVIVA CNPJ: 07.672.159/0001-00
E m pree n dedo r: Elias Rodrigues de Oliveira - Tel (31) 3476-6022
aviva@aviva.org.br www.aviva.org.br
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https://youtu.be/CltVb7RuUj4

AVA L I AÇ ÃO P O R E S C O L A S B E N E F I C I A DA S
[respeito, valorização e qualidade]

É a primeira vez que a gente vê obra de crinça
sendo valorizada como ela deveria ser valorizada.
Gostei da didática... uma qualidade fantática!
Prof. Yedo Coelho dos Santos

[arte, além de português de matem.]

Eu passei a ter uma outra visão da arte, aprendi
muito nesses poucos instantes... e as crianças
também, ... que haja valorização da arte como
expressão, nas escolas... Profa Lenir Colombo

https://youtu.be/D-Q2_TGspO4?t=438

[ ... palestra para os visitantes ]

- Expressão é condição de cidadania.
- As artes plásticas como linguagem.
- Alfabetização Gráfico-Plástica no Ensino Fundam.
- O “Campo das Artes“ e a expressão da criança.
Prof. Elias Rodrigues de Oliveira - Autor do Proj.
https://youtu.be/a2-0STNMK7k

[ ... da teoria para a prática: Ação ]

Gostei! Um projeto diferenciado e inovador que
busca o protagonismo da criança. Dá voz à
potencialidade e criatividade da criança.
Profa. Coorden. Thaise Varnier
https://youtu.be/IJ-l8PZmycQ?t=739

BENEFÍCIOS AO PATROCINADOR
MARKETING CULTURAL
Nossos projetos culturais agregam valores positivos à MARCA do Patrocinador por terem
boa visibilidade na mídia, Internet e sobretudo, pelos benefícios oferecidos à comunidade
participante.
O Patrocinador poderá, com seus recursos, utilizar obras de arte deste projeto em seus
boletins, relatórios, agendas, websites, blogs, desde que conste junto à imagem: o nome
do Projeto e o nome do autor(a) da imagem.
A
•
•
•
•
•
•

MARCA do patrocinador estará presente:
Nos espaços dos eventos de Palestras, Exposições de Arte, apresentação de Vídeo;
Nos materiais de divulgação como: cartazes, convites, banners e folhetos;
Nos vídeos de registro das atividades do projeto;
Nos relatórios fotográficos;
No website deste projeto em http://www.artenainfancia.org/expo_linguavisual.html
Adesivada no veículo - Van ArteMóvel, utilizada pela equipe deste projeto.

O patrocinador poderá sugerir municípios da sua preferência a serem beneficiados e
solicitaremos a alteração geográfica que é sujeita a aprovação do MinC.
Este projeto será adequado para melhor atender aos objetivos do patrocinador.

O Instituto AVIVA é pessoa jurídica, sem fins lucrativos,
com objetivos culturais e educacionais. Fundado em 2005
com sede em Belo Horizonte - Minas Gerais – Brasil.

OBJ E TIVOS
• Realizar projetos artístico-culturais em
artes visuais, música e literatura.
• Elaborar estudos, pesquisas, produção
e divulgação de informações e conhecimentos técnicos, científicos, culturais, ambientais e sociais.
• Defender a preservação do patrimônio
histórico artístico material e imaterial.
• Incentivar a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável,
tecnologias alternativas, promoção da

desde

saúde e educação informal nas áreas de
informática e inclusão digital.
• Promover eventos sócio-culturais, conferências, festivais, cursos, oficinas e seminários sobre temas culturais, artísticos,
sociais, ecológicos, ambientais, educacionais e científicos.
• Fundar e manter centros culturais, bibliotecas, videotecas, museus e galerias de
arte.

2005...
INSTITUTO AVIVA

CNPJ 07.672.159/0001-00
Rua Castelo Santarém, 260 - Belo Horizonte – MG. CEP 31330-220

Tel. (31) 3476-6022

aviva@aviva.org.br

www.aviva.org.br
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PORTARIA Nº 749, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
ANEXO I
O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Portaria nº 1317, de 01 de julho de 2016 e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30
de março de 2010, resolve:
Art. 1.º - Aprovar o(s) projeto(s) cultural(is), relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria,
para o(s) qual(is) o(s) proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou
patrocínios, na forma prevista no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
178152 - TUDO AFRICA
BIYOUZ CULTURAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 21.952.451/0001-07
Processo: 01400033038201775
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.443.519,64
Prazo de Captação: 13/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: Este Projeto busca a realização do primeiro "Festival TUDO AFRICA; a
ser realizado na cidade de São Paulo no segundo semestre de 2018, com programação musical,
artísticas, cinema e gastronomia típica de 10 países africanos, e cultura afrobrasileira ,além de
palestras gastronômicas e oficinas e workshop destinadas ao publico geral como contapartida social.
178127 - : XXXV Festival Folclórico de Fonte Boa- Apresentação dos Bumbás Tira-Prosa e
Corajoso.
ASSOCIACAO CULTURAL FOLCLORICA DO MUNICIPIO DE FONTE BOA BOI BUMBA
TIRAPROSA
CNPJ/CPF: 05.474.239/0001-17
Processo: 01400033012201727
Cidade: Fonte Boa - AM;
Valor Aprovado: R$ 1.210.088,51
Prazo de Captação: 13/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: Organizar, coordenar e viabilizar a infraestrutura para realizar a
produção cênica de 04 apresentações de dança sendo duas do Boi- Bumbá Tira Prosa e duas do BoiBumbá Corajoso, todas previstas para o ultimo final de semana do mês de julho de 2018, em Fonte
Boa- AM.
178123 - 1984, de George Orwell
Claudia Miranda
CNPJ/CPF: 11.107.036/0001-95
Processo: 01400033008201769
http://portal.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_a…
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Prazo de Captação: 13/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: "Bonecas de pano - Cássia Macieira" é uma exposição e publicação de
um livro sobre a produção artística da bonequeira Cássia Macieira de 1978 a 2018 ( 40 anos ).Suas
bonecas de pano se oferecem como objeto de afeto, delicadeza, estranhamento tanto pela
representação da figura humana quanto pelo material desfavorável ( sobras ). Não são bonecas para
brincar embora pertençam ao cotidiano dos objetos ( supostamente) não artísticos,da qual, seu destino
é a parede, não o colo de uma criança. Cássia Macieira nasceu em Minas Gerais há 48 anos e cria
bonecas desde a infância.
178172 - Centrífuga - a Arte do Encontro
Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
CNPJ/CPF: 02.593.372/0001-02
Processo: 01400033058201746
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 727.415,00
Prazo de Captação: 13/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: "Centrífuga - A Arte do Encontro" é um evento artístico multidisciplinar
temático que visa promover a aproximação e o encontro de diversos artistas e linguagens no Centro
Cultural da Cidade de São Paulo. A programação prevê a realização de uma série de encontros
artísticos que acontecerão durante os meses de agosto e setembro, promovendo a transversalidade
entre nas áreas do cinema, música, teatro, artes plásticas e literatura. Ao final da programação, será
realizada uma grande ocupação aberta ao público, apresentando o resultado destes trabalhos, que visa
a concepção de conteúdos diversos como peças teatrais, shows e performances, mesas literárias,
produções audiovisuais e exposição de artes visuais.
178056 - EXPOSIÇÃO LINGUAVISUAL
Instituto Aviva
CNPJ/CPF: 07.672.159/0001-00
Processo: 01400032847201760
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 274.282,80
Prazo de Captação: 13/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto EXPOSIÇÃO LINGUAVISUAL é uma Exposição itinerante que
contempla a 4 municípios. Mostra aprox. 150 reproduções de obras de artes plásticas realizadas por
crianças, nas Oficinas de Arte do projeto cultural "Arte na Infância" realizado desde 1999 em Escolas
públicas do Ens. Fundamental. Como Atividades Educativas a Exposição recebe turmas de alunos das
Escolas do ensino fundamental e médio, em visitas mediadas. Didaticamente, por meio de palestras,
vídeos e banners com artes impressas, o projeto compartilha as teorias e práticas artísticas utilizadas
pelo "Arte na Infância". A reprodução e divulgação destas obras de arte estão autorizadas pelos seus
autores. Este acervo digital pertence ao Instituto AVIVA e é cedido ao projeto. Esta Exposição é gratuita
para a comunidade. Como contrapartida social este conteúdo será disponibilizado em um sítio de
internet. Estas ações contribuem para a formação de plateia e promovem a inserção da criança em
nossa cultura.
177971 - Exposição: Jorge Rodríguez-Anguilar: Soluções alternativas para um futuro incerto
IMAGO ESCRITORIO DE ARTE LTDA - ME
CNPJ/CPF: 31.983.232/0001-30
Processo: 01400032632201749
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 463.193,10
Prazo de Captação: 13/12/2017 à 31/12/2017

http://portal.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_…
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