
    

Aluna Vivian Vlogs 2º D 

Bom foi uma coisa maravilhosa participar do vivarte,teve varias atrações,vários temas 

importantes para ser apreciado,e serem vistos,eu fiz participação como modelo e usei 

um vestido feito de cartas de baralho,foi confeccionado por 4 alunos contando 

comigo,deu um trabalho para fazer ele entrar em mim mas tirando isso fiquei um 

espetáculo .Minha maior aprendizagem foi  que nunca mais devo fazer o que eu fiz  no 

vivart de 2019,pois prejudiquei muita gente com a mentira e no final acabei me 

prejudicando. Quem foi ao evento  saiu maravilhado principalmente quem eu 

convidei,eles amaram o espetáculo o vivart realmente não e Fácil,da muito trabalho e 

estresse de mais,e cansativo porem vale muito a pena no final você ver e perceber que 

todo seu esforço não foi envão, e que não foi somente um tempo perdido opois quem ta 

na plateia já se anima so por ver imagina quem já participa ou já participou.Contribui de 

varias maneiras para a felicidade das pessoas, para a sociedade é algo espetacular  pois 

na sociedade  e cidade precisam de cultura,algo desse jeito para ter mais alegria e 

conhecimentos de culturas de outros lugares.Na minha vida o vivarte contribuiu 

muito,tanto na parte de conhecimento como ética e culturalismo. 

 

Alunos: Gabriel Alves de Mello e João Vitor Moreira 2 ANO B 

 

O evento Vivarte realizado na Escola Estadual Antônio Valadares já se tornou um 

costume sendo realizado todos os anos desde 2006, sua orientadora e idealizadora, 

Mestra MariSa Gonzaga, elabora juntamente com seus alunos e direção da escola, temas 

a serem tratados e representados durante as edições do evento, tais como 

Multiculturalismo e a diversidade presentes no meio em que estão sempre prezando pelo 

protagonismo e aprendizagem dos alunos. Em nossa participação do Vivarte 

trabalhamos com fotografia e reportagem. O nome do evento já diz muito sobre do que 

se trata inicialmente, deixando um pouco de lado os temas retratados e discutidos nas 

edições, o denominado Vivarte quer que, aqueles que trabalham na sua realização 

“vivam a Arte”, além de proporcionar essa experiência para seus alunos enriqueceu 

bastante a cultura local, a distinta diferença que sua elaboração traz a forma de ensino 



da escola, e como as pessoas da comunidade veem os projetos dos alunos, dando de 

certa forma muita credibilidade para as suas criações, que antes não eram tão 

valorizadas ou exploradas para o âmbito de aprendizagem. Seria muito proveitoso a 

continuação do evento, tanto para a escola quanto para a comunidade, pois mostra aos 

alunos suas habilidades e seu potencial em áreas que talvez eles não explorem tanto. 

Além de estimulante para aprendizagem tanto artística quanto nas demais outras áreas. 

Ao meu ver o projeto Vivarte em todas essas edições não trouxe somente a credibilidade 

para as produções dos alunos, mas também enriqueceu muito a cultura local, além de 

enaltecer a nossa própria cultura, fazendo alunos e as demais pessoas da comunidade 

aprenderem sobre a própria história. Em considerações finais, se julga que o projeto 

pode continuar, pois todo um meio é beneficiado com a sua existência. Queremos deixar 

aqui nosso agradecimento a Mestra Marisa Gonzaga, por esse trabalho tão importante 

que tem feito durante estes anos, Obrigado! Alunos: Gabriel Alves de Mello e João 

Vitor Moreira 2 ANO B 

 

Relatório Vivarte 2019 Emilly Gabrielle E ANA CAROLINE  1º C  

Durante todos os anos que fomos e participamos do projeto aprendemos muito sobre a 

cultura indígena, vimos vários cosplays de animes, séries, desenhos, entre outras 

culturas. 

Emily participou de um teatro e ajudou a fazer o vestido ecológico, Ana Caroline 

desfilou e ajudou fazer vestido ecológico.Aprendemos sobre os costumes indígenas e 

comidas típicas, que qualquer "lixo" pode ser reciclado e se tornar um lindo e belo 

vestido.Nossa família não esteve presente mas alguns amigos que esteve disse que foi 

bem aproveitado.Não só como o do ano passado mas de todos os anos que já teve e 

deveria continuar para concientizar os pais de alunos sobre o talento de seus filhos e 

sobre a rica cultura que temos em Terenos. 

 

O Vivarte pretende criar um espaço de formação e prática pedagógica, possibilitando o 

desenvolvimento de ações que unam o ensino da Arte à reflexão crítica acerca do 

contexto comunitário onde ele irá atuar profissionalmente em um futuro próximo, num 

processo que possibilite o cultivo da solidariedade e da responsabilidade social em 



relação a crianças e adolescentes em situação de risco. O projeto é muito importante 

para comunidade pois trás muitas danças, músicas, teatros e artes visuais para o povo 

terenense. Não fui no dia do vivarte pois tive um imprevisto (sei que isso não vem ao 

caso), mas meus amigos me falaram que estava muito bom uma noite inesquecível, mas 

ajudei a organizar um pouco do evento. Minha maior aprendizagem foi no dia que 

ajudamos a organizar o evento por ficamos todos unidos até às pessoas que não se 

gostavam muito começaram a se falar, uma coisa posso dizer que devemos sim ficar 

unidos não só no dia de uma festa ou de algo do tipo temos que ficar unidos sempre 

como uma família, chamei muitas pessoas para ir só que não sei se foram pois não 

estava no dia. O Vivarte deve continuar na escola por ensinar várias coisas, danças, 

músicas, pinturas e várias outras coisas novas que nem tinha ideia que existia. O Vivarte 

contribui para a cultura e a sociedade um conhecimento e uma riqueza sem igual. O 

acesso ao lazer, conhecimento, prazer, e diversos bens que para as pessoas tem grande 

relevância. Quando bem trabalhada pode se tornar algo que faça parte da vida e do 

cotidiano do todo. Tornando rotineiro o acesso a novas tradições e ideologias. 

Modelo: Ana Caroline 

                         

 

  Relatório do vivarte  

Nathalia Rezende 2 ano A  



  A primeira  vez que ouvi falar sobre o projeto vivarte fiquei muito curiosa pois é um 

Projeto muito bacana que trabalha com todo tipo de arte, foi uma experiência única pois 

não é sempre que vemos um projeto como esse dando certo e ficando melhor a cada 

ano, quando nós mesmos ajudamos a produzir tudo se torna mais especial pois você deu 

o seu melhor naquilo para tornar a sua experiência e a da outras pessoas ao seu redor 

melhor e quando você tudo aquilo dando certo é uma grande sensação de orgulho que 

você sente. Ao participar eu e uma colega fizemos uma tela, apontamos uma arara e ao 

ver aquela tela exposta senti muito orgulho de nós, a minha sala se juntou e fizemos um 

vestido que foi feito com produtos recicláveis como melita de café. 

 Uma das maiores aprendizagens que tive com o vivarte foi que qualquer forma de se 

expressar é uma forma de arte e precisamos da arte em nossas vidas, aprendemos que a 

arte vem de todo lugar não importa da onde ela seja, em todo lugar tem arte da mais 

simples a mais complexa forma de arte, a arte já é parte da nossa vida desde os tempos 

mais antigos a arte sempre esteve presente na evolução humana e em como a sociedade 

ia se formando com o tempo. As pessoas que conheço que compareceram ao evento 

acharam um projeto legal de se trabalhar com os alunos por que assim podemos 

descobrir alunos que são extremamente talentosos e levamos a cultura da arte à todos 

por que muitas vezes as pessoas não conhecem todos os tipos de arte que existem nesse 

mundo é levamos um pouco disso tudo para as pessoas que não conhecem o mundo da 

arte. O projeto precisa continuar pois é uma forma onde as pessoas conseguem se 

expressar, expressar a sua arte e sua forma de pensar e quem ele é, um evento como esse 

é livre para que nós possamos passar para as outras pessoas uma visão de uma cultura 

diferente ou de nossa própria cultura que é riquíssima é a nossa visão sobre oque é a arte 

ou como vemos a arte em nossa vida, no nosso dia a dia. As vezes muitas pessoas vão 

ao vivarte é descobrem algumas coisas que eles mesmo não sabiam que era uma forma 

de arte e na realidade é uma forma de arte, as pessoas aprendem novas cultura por que a 

arte também é isso é cultura, arte não é só forma de se expressar ou de pensar acima de 

tudo ela é cultura, em um ano do vivarte apresentamos roupas sustentáveis tinha pessoas 

que nunca viram uma roupa sustentável, em outro ano alguns alunos fizeram cosplay e o 

cosplay é uma cultura de outro país ou seja o vivarte sempre está a cada ano trazendo 

cultura para as pessoas 

 



Vivart 2019 

Caixa de entrada x 

 

O Vivarte  é uma criação de um  espaço de formação e prática pedagógica, ao 

desenvolver  ações que o ensino da arte á reflexão crítica a cerca do contexto 

comunitário, onde irão atuar profissionalmente num processo que possibilita o cultivo 

da solidariedade e da responsabilidade social, em relação a criança e o adolescente. 

       Foi uma experiência muito boa para mim aprendi a socializar, se comunicar, ter 

mais responsabilidade, ficar mais confiança do que fazer. Ajudei no teatro, nas danças, 

culinária, parte teórica e prática . 

     Esse projeto em Terenos,  todos se ajudam  para isso acontecer, e transmitir 

sabedoria, para pessoas que realmente tem interesse de conhecer outras culturas, outras 

etnias, outras línguas, outras danças, outras comidas.       Isso contribui muito para a 

sociedade de Terenos, por que cada um transmite sua experiências, e com isso podemos 

ser a cada  dia melhor, para que possamos se aperfeiçoar no projeto Vivarte. Nas três 

edições em que fui aluna até aqui em 2019 fiz parte da pesquisa da culinária.  

 

Aluna: Crislaine Arruda 3°A 

 

 

  

 

    


