
 

 

MOSTRA DE TALENTOS 

     

“A arte é a manifestação de tudo que vemos e vivemos. Não 
podemos nos interagir no mundo sem conviver com algum tipo 
de representação artística ou cultural. A começar com a própria 
natureza que é a mais significante de todas as artes. A relação 
entre a arte e a cultura forma um conceito de pensamento, de 
ideia e de objetividade. Portanto, sinteticamente, a cultura está 
ligada à arte e arte à cultura.” Leandro Flores        

  

                          

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Mostra de Talentos no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto integra as atividades pedagógicas 

desenvolvidas na Instituição. Objetiva estimular as diversas manifestações artísticas que compõem o 

contexto cultural e de conhecimento por parte do indivíduo que busca se expressar, utilizando-se de 

outras linguagens.  

Em 2020, A Mostra de Talentos do CAOP terá como tema o seguinte mote: Minha Família é um 

TALENTO!. 

Dessa forma, ao considerar atividades de cunho cultural e artísticos que sejam desenvolvidas pela 

família serão bem-vindas para compor o citado evento.  

Na oportunidade, poderão ser, por meio das apresentações, repassadas mensagens de otimismo, 

esperança e importância da família. 
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1. JUSTIFICATIVA 

Qualquer que seja a manifestação artística, esta, de alguma forma sempre esteve presente na vida 

do ser humano, seja a música, o teatro, a dança, a poesia, a pintura e outras mais.  

Nesse sentido, propor a Mostra de Talentos em 2020, tem como oportunizar ao(à) aluno(a) 

participante a exposição de suas habilidades artísticas junto de sua família. 

A temática selecionada para esta versão da Mostra é: Minha Família é um TALENTO! 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Propiciar uma forma de apresentação da expressão artística que revele talentos, por meio de uma 

modalidade que exponha emoção, mensagens de esperança, importância da família, considerando a 

liberdade de criar, de expressar a temática a ser desenvolvida. 

 

3. METODOLOGIA 

Para participar da Mostra de Talentos do CAOP em 2020 as seguintes Etapas deverão ser 

observadas:  

1ª Etapa: Preencher a Ficha de Inscrição, disponível no Site da Instituição 

(www.arquidiocesano.com), do dia 15/09 até o dia 22/09/2020, às 17 horas. 

2ª Etapa: Envio de um vídeo, com duração de, no máximo, 2 minutos, expondo o TALENTO da 

Família. Data de envio até: 22/09/2020, às 17 horas. (Não serão aceitos vídeos após a referida data 

e horário!) 

3ª Etapa: Apresentação do vídeo no dia 01/10/2020, às 18 horas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Mostra de Talentos em 2020 acontecerá por meio de Recursos que proporcionem a apreciação 

das apresentações de forma Virtual. Ela acontecerá no mês de outubro, encerrando a Festa da 

Família. 

Com a proposta desse evento, acredita-se que há várias manifestações artísticas, que, 

especialmente, podem ser realizadas em família.  

O maior valor das apresentações será, para cada participante, desenvolver e ampliar suas emoções 

e manifestações artísticas e, consequentemente, compartilhar suas experiências, incentivando a 

coletividade a construir ambientes saudáveis de convivência, de harmonia em Família! 

Ao participar da Mostra de Talentos, os(as) participantes estão concedendo o uso de suas 

imagens nos meios em que serão divulgados os vídeos. 

Ouro Preto, 01 de setembro de 2020.  


