
inscreva-se
novas turmas
http://www.imagozoi.com.br/avonetoarte.html

}

•	Palestra 
•	Oficinas 
•	Vídeo 
•	Web Site
•	Exposição*

A CRIANÇA EM VOCÊ 

irá fazer Arte junto 

com seus filhos, netos, 

sobrinhos e amigos!
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Arte na InfânciA

Família
fazendo arte !

Rua Castelo Santarém, 260 - Belo Horizonte – MG. 
Tel. (31) 3476-6022   aviva@aviva.org.br   http://www.aviva.org.br

https://youtu.be/Qg1CBHS6VE0
https://youtu.be/Qg1CBHS6VE0
http://www.imagozoi.com.br/avonetoarte.html


1. Palestra de Abertura (1 dia)
2. Oficina - AvoNeto (4 dias)
3. Registros das atividades em fotos.
4. Divulgação - No site deste projeto e no Facebook.
5. Exposição* Opcional caso haja espaço disponível.

ATIVIDADES

AvoNeto

OFICINAS DE ARTE
Teorias seguidas de Práticas Artísticas. Experiências compartilhadas em 
ambiente lúdico e favorável à criatividade.
Opção	de	oficinas	na	Turma	da	Manhã	ou	Turma	da	Tarde,	
Até 10 pessoas por turma. 
Aulas com 2 horas de duração, durante 5 dias.
Carga horária total = 10 h

AvoNeto realiza Práticas Artísticas, Culturais promovendo ricas 
interações entre familiares de diferentes gerações: Avós, Netos 
Pais, Tios, Irmãos e Amigos desfrutam vivências criativas e compar-
tilhadas. Um ajuda o outro e juntos celebram as conquistas.
<< Click e veja o vídeo.

LOCAL E DATA
Local: ( Sede do Instituto AVIVA ou outro local )
Data: (As turmas e datas serão confirmadas)
Inclui todo o material de oficina e uma impressão de arte de 
cada participante, à laser colorida, tamanho A3.
Os participantes receberão um Certificado.
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I N S T I T U T O
Rua Castelo Santarém, 260 - Castelo - Belo Horizonte – MG. 
Tel. (31) 3476-6022   aviva@aviva.org.br   www.aviva.org.br

https://youtu.be/Qg1CBHS6VE0
https://www.facebook.com/Avonetoarte-125198714874326/%3Fref%3Dbr_rs
https://youtu.be/Qg1CBHS6VE0
https://www.facebook.com/Avonetoarte-125198714874326/
http://www.imagozoi.com.br/avonetoarte.html


44.000 
6.880 

106 
41

17 ANOS
DE 
REALIZAÇÕES
crianças em palestras 
e exposições

crianças em
Oficinas	de	Arte	
Escolas 
públicas
municípios 
mineiros.

Arte na InfânciA
EXPERIÊNCIA

Família fazendo arte !

Autoria: Érica Araújo de Souza Autoria: Emerson Felipe Vieira de Jesus

Autoria: Silmara Sindell Alves da Silva

AvoNeto
Família fazendo Arte!

REFERÊNCIAS 

Livro “Arte na Infância” Uma referência para o ensino 
de arte, desde 1999. http://www.livros.aviva.org.br

http://www.imagozoi.com.br/avonetoarte.html
http://www.livros.aviva.org.br/livro-arte-na-infancia.html


CONTEÚDOS CONCEITUAIS - EMENTA 
LINGUAGEM VISUAL NAS ARTES PLÁSTICAS 

DESENHO E PINTURA ARTÍSTICA: 
O desenho como rastro do nosso gesto sobre o papel.
Elementos formais: ponto, linha, textura, valor e cor.
Repertório	gestual,	ritmos	e	grafismos	resultantes.

TEORIA DA COR: Circulo das cores. Atributos: 
Temperamento, Peso e Distância. Harmonias e 
Saturação cromática. Valores acromáticos, Tonalidades

FIGURA, FUNDO e percepção por contraste.

ESPAÇO PICTÓRICO Real, Virtual e expressividade.
Analogias à física: peso, tempo, e equilíbrio. 

TEMA: Narrativa pessoal, afetos, história, mensagem.

TEXTURAS: rastros gestuais, pontos, linhas, peso.
Padrões repetitivos na arte e na natureza.

PROFUNDIDADE: percepção de distância simulada 
por: planos, saturação cromática, perspectiva, 
sombra e focagem.

COMPOSIÇÃO ARTÍSTICA DA IMAGEM:
Princípios comuns às Artes Plásticas, Música, e etc.
Equilíbrio visual por analogia ao equilíbrio físico.
Equilíbrio pela distribuição de peso e focos de atenção 
no espaço pictórico.
Harmonia de cores, formas, proporções, movimentos.
Unidade, sintaxe da linguagem visual e construção do 
discurso na obra.

RECURSOS DIDÁTICOS

•	 Equipamentos multimídia e registros foto e vídeo.
•	 Vídeos, Ilustrações, Banners, Apostila .pdf.
•	 Material de arte: Lápis, pastel oleoso e papel. 
•	 Painel de Arte: montado com os desenhos reali-

zados	em	cada	dia	de	oficina.
•	 Visita a websites. 

* Opção de impressão em telas de 80x110cm 

Beleza na sua Sala!

Banners didáticos 90x180 cm

AvoNeto
Família fazendo Arte!

CONTEÚDO



Arquiteto graduado pela UFMG em 1979, Elias recebeu prêmios em concursos públicos de arquite-
tura, é autodidata em Artes Plásticas e Literatura. Como Empreendedor Cultural realiza o projeto 
Cultural “Arte na Infância” desde 1999. Fundador e Diretor-Presidente do Instituto AVIVA desde 
2005,	entidade	cultural,	pessoa	jurídica	de	direito	privado,	sem	fins	lucrativos.	

Realiza	o	projeto	Arteirartista	desde	2013.	Publica	os	livros	de	arte	e	fotografia:	“Estéticas	do	
Interior - Imagens” e, “Olha procê vê!”, ambos abordando a cultura de natureza imaterial no 
interior e meio rural mineiro. 

Artista e Arte-educador pós-graduado em “Ensino e Pesquisa no Campo da Arte  e da Cultura” 
pela Escola Guignard –  UEMG - 2008. Realiza cursos e seminários capacitando professores para 
o Ensino de Artes plásticas na escola do ensino fundamental. 

Recebeu do Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Bolsa prêmio para a conclusão 
do livro CORPOINTEIRO, no gênero poesia, publicado em 2013. Em 2014 publica no formato 
eBook o livro POEPROSA de contos e memórias. 

Em 2015 escreve o livro “Arte na Infância: Prática Artística na Escola de Ensino Fundamental 
e Médio” um livro de arte e paradidático. Em 2016 realiza o Arte na Infância em BH, e um 
Seminário no Centro de Referência da Juventude - Fundação Municipal de Cultura-BH.

Em 2017 realiza o projeto ARTEIRARTISTA no Estado do Espírito Santo.

E l ias  Rodr igues  de Ol ive i ra 

CURR ÍCULO DO PROFESSOR

INSTITUTO AVIVA
Rua Castelo Santarém, 260 - Belo Horizonte – MG.  CEP 31330-220

Tel. (31) 3476-6022       eliasro@aviva.org.br      http://www.ero-arte.com/index.html

https://www.facebook.com/eliasrodriguesde.oliveira.33
http://www.ero-arte.com/index.html


Parceiro
CULTURAL

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.

•	 Realizar projetos artístico-culturais em artes 
visuais, música e literatura.

•	 Elaborar estudos, pesquisas, produção e di-
vulgação 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 ambien-
te e o desenvolvimento sustentável, tecno-

OBJETIVOS

+desde 1999...

logias alternativas, promoção da saúde e 
educação informal nas áreas de informática 
e inclusão digital.

•	 Promover eventos sócio-culturais, confer-
ências,	 festivais,	 cursos,	 oficinas	 e	 semi-
nários sobre temas culturais, artísticos, soci-
ais, ecológicos, ambientais, educacionais e 
científicos.

•	 Fundar e manter centros culturais, bibliote-
cas, videotecas, museus e galerias de arte.

CONTATOS
Rua Castelo Santarém, 260 - Belo Horizonte – MG.  CEP 31330-220
Tel. (31) 3476-6022       aviva@aviva.org.br       www.aviva.org.br


