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Iexecuta projeto 

de visitas estudantis e p-
—■

no segundo semestre 
esta prevista a visita de es
colas de 2.o Grau.

Até junho o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul de-
96snnte^ receb,id« cerca de 
£ .oUO ..lunos de setenta es
colas de primeiro Grau de 
■Porto Alegre. Durante 
sita ao Museu 
terão

0 Museu de Arte do Rio 
O-rande do Sul, em colabora
ção com a l.a Delegacia de 
Educação do Estado, iniciou 
oia 15 de maio o “Encontro 
de l.o Grau no MARGS”. 0 
projeto tem como objetivo 
levar os alunos de l.° Grau 
da capital a visitar o Museu, 
a fim de tornar mais direto 
o contato do estudante com 
a realidade cultural que o 
envolve, propiciando uma a- 
bertura no desenvolvimento 
de sua sensibilidade estética.

Grau e

a vi- 
os estudantes 

. a oportunidade de a- 
preciar cerca de 180- peças 
expostas, integrantes do A- 
eervo, e conhecer também o 
Museu de Tradição e Arte 
Popular no primeiro andar.
Na ocasião será apresentado 
um audiovisual, como um 
complemento à visita, onde 
serão novamente visualizadas 
as peças expostas e outras 
do acervo, com alguns dados 
sobre seu autor.

No ano passado, realizou-se 
uma experiência semelhante 
com o “Encontro de Artistas 
Plásticos com estudantes do 
2. Grau”. Não dispondo de 
uma sala ampla para pales
tra, o artista visitava as es
colas buscando levar um pou
co da experiência prática ao 
estudante. Agora, com a inau- 

da sede definitiva do 
MARGS, na Praça Barão do 
Rio Branco, o aluno será be
neficiado com a observação 
das obras no próprio Museu.

0 projeto de visita dos es
tudantes consta de duas eta
pas. J\o primeiro semestre se
rão atingidos alunos do 1°

Desta forma, o MARGS e 
a I a Delegacia de Educação 
procuram
que o estudante anexe 
atividade artística 
uma percepção mais ampla 
da arte e, quem sabe. o há
bito necessário de apreciar 
a. arte no Museu, uma exten
são para o desenvolvimento 
intelectual da comunidade.

contribuir para 
a sua

escolar
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-tí-9-fecxsMais de dois mil alunos 
visitaram o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. no período de 
1$ de maio a 13 de julho. Este 
dado. representa o; índice de 
aproveitamento geral do Projeto 
Escolas do Primeiro Grau/Margs 
no primeiro semestre de 1979. O 
trabalho, realizado em conjunto 
com a Primeira Delegacia de En
sino da Secretaria de Educação, 
teve um acompanhamento de 
projeções de slides, verificando- 
se uma visitação praticamente 
ininterrupta pela manhã e pela 
tarde, com um alto índice de 
frequência.

O projeto das escolas de 
primeiro grau consiste (ele con
tinuará fazendo parte das 
programações do MARGS. 
através de seu acervo de pintura, 
gravura e desenho-, assim como 
escultura e exposições tempo
rárias. organizadas pela Galeria . 
completando-se com a sala de 
fotografia, tapeçaria e Museu de 
Tradição e Arte Popular. Duran
te as projeções, professores de ar- 
te preocuparam-se em dar uma 
visão geral das artes plásticas no

.0} /-13.


