
 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 
ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA - 2021 - ESCOLA EXPANDIDA  

PROJETO INTEGRARTE - FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA 
 

A Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), 
desenvolve, desde 2016, o Projeto Integrarte. Por meio da formação em Arte e Cultura, o Projeto busca qualificar as 
práticas profissionais de agentes públicos(as) da Secretaria Municipal de Educação (SMED) e instituições parceiras 
do órgão.  Os principais objetivos do Projeto, no contexto atual, são: 

● Apresentar aos(às) participantes elementos artísticos, culturais e pedagógicos inerentes à condução de 
processos de sensibilização das comunidades escolares no campo da Arte e da Cultura. 

● Desenvolver e relacionar conteúdos das Artes, da Cultura e da Educação, com objetivo de qualificar as 
práticas profissionais de agentes públicos(as) do Ensino, por meio de leituras, pesquisas, compartilhamento 
de experiências, vivências em aulas e práticas orientadas. 

● Contribuir para o fortalecimento e redescoberta de recursos didáticos e abordagens metodológicas 

necessárias no contexto atual, garantindo aos(às) cursistas vivenciarem experiências que consolidem suas 

práticas docentes e assegurem o papel multiplicador do Integrarte. 

● Manter as pessoas em ação criativa, buscando reduzir os impactos da pandemia e seus desdobramentos 

com alternativas que promovam o bem estar, a saúde mental e física, e os cuidados consigo e com o(a) 

outro(a).  

A Escola Expandida, abordagem metodológica desenvolvida pela ELA-Arena no contexto de pandemia da COVID-19, 
promove atividades de formação online em aulas interativas; roda de conversas virtuais; fruição artística e cultural; 
práticas de criação; compartilhamento de materiais e referências bibliográficas, entre outras ações. Os conteúdos 
são abordados de forma sensível, considerando os espaços em que as pessoas moram, numa perspectiva humanista, 
que busca adaptar e ampliar a noção de espaços educativos, o uso de materiais didáticos e as formas de interação 
entre os(as) participantes. As atividades da ELA-Arena acontecem virtualmente na plataforma de Educação Aberta a 
Distância da Prefeitura de Belo Horizonte - ead.pbh.gov.br. Ao longo do ano, caso seja possível qualquer encontro 
presencial, o Projeto Integrarte deve estar amparado pelas orientações da Prefeitura de Belo Horizonte e por um 
amplo diálogo com a SMED. 

 

WORKSHOPS: 

 Workshop Cultura da Infância:  O workshop é um convite para refletir sobre aspectos da cultura da infância 
que fazem parte da vida e que estão presentes em nossa casa, na escola, na rua, na natureza em todo lugar. 
É também um convite para brincar e se divertir. 

Carga horária para o(a) cursista: 25h - 10 encontros de 2h30  
Número de vagas por turma: 30  
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH 

● Turma 01: segunda-feira, de 19h às 21h30 - período de realização: 10/05 a 12/07 
● Turma 02: terça-feira, de 9h às 11h30 - período de realização: 11/05 a 13/07 
● Turma 03: quarta-feira, de 14h30 às 17h - período de realização: 12/05 a 14/07 

 

 



 

● Workshop Educação Patrimonial: este workshop trata dos aspectos patrimoniais da cidade de Belo 
Horizonte, ligados às manifestações da Cultura Popular, em especial o que geralmente é identificado como 
Patrimônio Imaterial. Todas as aulas serão permeadas por experiências musicais, visuais e corporais, 
aproximando as informações sobre o Patrimônio das vivências cotidianas. Serão apresentados os conceitos 
básicos de Patrimônio Cultural (material e imaterial), Notório saber, Tradicionalidades e informações sobre 
a política de Patrimônio Cultural no âmbito do Município.  

Carga horária para o(a) cursista: 12h - 4 encontros de 3h  
Número de vagas por turma: 30  
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH  

● Turma 1: terça-feira, de 14h às 17h - de 18/05 a 08/06 
● Turma 2: sexta-feira, de 14h às 17h,  de 11/06 a 02/07  

 

● Workshop Audiovisual na Escola - Experimentações para partilha e criação de imagens: a proposta do 
workshop é promover formas de aproximação e integração entre o audiovisual e a educação. A vivência da 
imagem, nesse contexto, gera experiência de conhecimento e transformação, e, no ensino-aprendizagem, 
pode possibilitar a ampliação do olhar sobre o mundo e sobre si mesmo. Além disso, o workshop se articula 
em torno da Lei federal nº 13.006/2014, que determina a exibição de filmes de produção nacional nas 
escolas. O convite é para realização de práticas em criação de vídeo e exercícios para a mediação audiovisual 
no ambiente escolar.  

Carga horária para o(a) cursista: 12h - 4 encontros de 3h  
Número de vagas por turma: 30  
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH  

● Turma 1: segunda-feira, de 14h às 17h - de 17/05 a 07/06 
● Turma 2: sexta-feira, de 9h às 12h - de 28/05 a 25/06  

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

● As aulas ocorrem virtualmente, na Plataforma de Educação à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte, 
para melhor qualidade na comunicação dentro da sala de aula virtual, haverá atenção redobrada ao número 
de participantes, pois as salas não poderão exceder o número de vagas. Assim, a participação será 
considerada a partir dos critérios de assiduidade, pontualidade, presença qualificada e contribuição para o 
grupo de trabalho.  

● Para cursistas que participaram das atividades integralmente ou com 60% de frequência, haverá entrega de 
certificado de conclusão, com informações de carga horária e período de realização.  

● A comunicação direta com o(a) participante ocorre através do e-mail secretaria.ela@pbh.gov.br.  
● A plataforma de Ensino a Distância da PBH é um ambiente virtual de navegação simples. Cada cursista 

receberá, por e-mail, login e senha específicos para acessar o conteúdo da(s) turma(s) em que está 
inscrito(a). As salas virtuais contam com diferentes recursos, como aulas ao vivo, pastas de arquivos e 
fóruns, e aos poucos, cada turma descobrirá, juntamente com o(a) professor(a), essas novas possibilidades.  

● Haverá controle de frequência e acesso de cada cursista à sala de aula virtual, com registro de horário de 
entrada e saída de cada um(a). 

● Como todos(as) estão descobrindo novas possibilidades na formação remota, é comum encontrar desafios, 
como falhas na conexão de rede, dúvidas diversas, saída e retorno às salas repentinamente e falhas em 
câmeras e microfones. Solicitamos apoio mútuo e paciência até que os caminhos sejam trilhados com 
segurança e afeto.  

  



 
● Para entrar na atividade desenvolvida e encontrar a turma, os(as) cursistas deverão seguir os seguintes 

passos: 
 
Workshops: ead.pbh.gov.br ----> Educação Aberta a Distância - Servidor/Empregado Público Municipal ----
> Fundações ----> Fundação Municipal de Cultura ---->  Escola Livre de Artes Arena da Cultura - Projeto 
Integrarte ----> Workshops ----> Turma com respectivo horário ---> Login e senha de acesso (a senha poderá 
ser alterada após o primeiro acesso). Entrando na sala, o(a) cursista terá acesso a diferentes recursos, sendo 
que, inicialmente, na aula ao vivo, ele(a) será direcionado para o google meet. 
 
ATENÇÃO: Para participar de quaisquer formações ofertadas pela SMED e parceiros, é necessário fazer um 
cadastro em um dos links abaixo: 
Cadastro – Professores(as) da Rede Municipal de Educação que atuam na escola: link 
https://forms.gle/i1MCVzq3X8mPUcqb7  
Cadastro – Outros(as) profissionais da educação (professores(as) que atuam na SMED e DIRE, creche 
parceira, monitor da integrada, auxiliar de apoio ao educando, dentre outros): link 
https://forms.gle/8xhbmLHGun2vaei1A  
Este cadastro deve ser realizado apenas uma vez. Após preenchê-lo, você poderá fazer a inscrição em 
qualquer outra formação ofertada pela SMED e seus parceiros, desde que ela seja destinada à sua 
função/cargo profissional. 
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