
ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA ESCOLA 

EXPANDIDA 2021 - PROJETO ARENA DA CULTURA 

 

Rodas de Conversa, Workshops, Oficinas de Curta Duração, Laboratórios de Pesquisa, Minicurso do 

Núcleo de Produção Digital (NPD-BH) e Estudos Complementares dos Cursos de Longa Duração  

 

As ações formativas desenvolvidas pela Escola Livre de Artes Arena da Cultura serão realizadas em plataforma 

digital, entre fevereiro e julho de 2021. A iniciativa visa proporcionar opções de atividades no campo da arte e da 

cultura neste período em que as aulas presenciais da Escola seguem suspensas, em razão das medidas de 

distanciamento social necessárias para o combate à pandemia da Covid-19 na cidade. As inscrições são gratuitas, 

com limite de vagas, e podem ser feitas até dois dias antes da aula inaugural de cada atividade. O link para inscrição, 

bem como a relação de todas as atividades disponíveis, suas ementas e suas respectivas datas de realização, podem 

ser acessados no site www.pbh.gov.br/escolalivredeartes. 

  

Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 90 atividades, em percursos formativos com períodos de realização 

diferentes entre si, que vão desde rodas de conversa, workshops, passando por oficinas de curta duração e 

laboratórios de pesquisa, além dos estudos complementares dos cursos de longa duração e do minicurso do NPD-

BH. Para estudantes dos cursos de longa duração foram planejadas ações específicas, organizadas de maneiras 

diversas. A Escola buscará, ao longo do semestre, promover encontros com as turmas para conversar sobre o 

prosseguimento dos cursos, compreendendo o perfil de cada grupo de trabalho. Esses(as) alunos(as) também irão 

receber e-mail com detalhamento sobre os estudos complementares desenvolvidos por cada área de atuação da 

ELA-Arena.    

 

Há atividades nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Bastidores das Artes, Circo, Dança, Design Popular, Gestão e 

Produção Cultural, Música, Patrimônio Cultural e Teatro, além do Módulo Transversal, que promove o encontro das 

dez áreas da Escola.Também serão desenvolvidas ações vinculadas ao campo da cultura da infância voltadas para 

todas as idades e que esperam contar com a participação de famílias, promovendo o protagonismo das crianças. 

 

Caso o número de inscritos(as) exceda o número de vagas disponíveis, aproximadamente 2.300, nas primeiras aulas 

será feita uma seleção pautada pelos critérios de assiduidade, pontualidade, presença qualificada e contribuição 

para o grupo de trabalho. 

   

A abordagem metodológica desenvolvida pela ELA-Arena no momento atual se funda numa dinâmica de Escola 

Expandida, sensível às adversidades e potencialidades próprias ao contexto da pandemia. Assim, busca-se 

ressignificar as práticas de criação e reflexão, ao mesmo tempo em que se adapta o uso de procedimentos, 

materialidades e recursos didáticos . 

  

Estamos aprendendo juntos(as) sobre como seguir, sem perder de vista o acesso à formação em arte e cultura, 

direito cultural adquirido por todos e todas. As aulas são um convite para descobrir novos caminhos com a paciência 

e com o cuidado mútuo, tão próprios da Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Na perspectiva de preservar a vida 

e a segurança de todos(as), quando possível, qualquer reencontro presencial deverá seguir os protocolos de 

segurança sanitária e as orientações do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19.  

 

Nosso canal de comunicação direta seguirá sendo o e-mail secretaria.ela@pbh.gov.br. 

  

http://www.pbh.gov.br/escolalivredeartes
http://www.pbh.gov.br/escolalivredeartes
mailto:secretaria.ela@pbh.gov.br


INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

  

●        As ações formativas com vagas abertas para o 1° semestre/2021 ocorrerão virtualmente, na Plataforma de 

Educação à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte, entre os meses de fevereiro e julho.  

 

●        Para participar das atividades, o(a) interessado(a) deverá realizar inscrição gratuita pelo site: 

www.pbh.gov.br/escolalivredeartes. 

 

●        A ELA-Arena conta com a maior participação possível dos(as) inscritos(as) nas aulas, portanto, se inscreva 

apenas para aquela atividade em que você pode realmente participar, a partir da sua disponibilidade. 

●        Algumas ementas são parecidas com as oficinas já desenvolvidas pela ELA-Arena, porém, reiteramos que as 

aulas virtuais não substituem os encontros presenciais, mas possibilitam outras experiências, e colocam os(as) 

alunos(as) em ação criativa, na busca pela expansão de conhecimentos e saberes. 

●        Para melhor qualidade na comunicação dentro da sala de aula virtual, haverá atenção redobrada ao número de 

participantes, pois as turmas não poderão exceder o número de vagas. Portanto, reiteramos a importância da 

pontualidade, um dos critérios de seleção para entrada na Escola. Caso haja muitos(as) inscritos(as) cadastrados(as) 

na atividade e que não consigam participar, a Escola estudará possibilidades para democratizar o acesso. 

●        Para estudantes que participarem das ações formativas cumprindo os critérios de assiduidade, pontualidade, 

presença qualificada e contribuição para o grupo de trabalho, haverá entrega de certificados de conclusão da atividade 

com informações de carga horária e seu período de realização. 

●        A plataforma de Ensino a Distância da PBH é um ambiente digital de navegação simples. Cada estudante 

receberá, por e-mail, login e senha individuais para acessar o conteúdo da(s) aula(s) em que está cadastrado(a). As 

salas virtuais contam com diferentes recursos, como aulas ao vivo, pastas de arquivos e fóruns, sendo que, num 

primeiro momento, será utilizado o recurso de aula ao vivo.  

 

●        Haverá controle de frequência e acesso de cada estudante à plataforma, com o registro diário de horário de 

entrada e saída de cada participante. 

 

●        Como todos(as) estamos descobrindo novas possibilidades na formação virtual, é comum encontrarmos 

desafios, como falhas na conexão de rede, dúvidas diversas e saída e retorno das pessoas às salas repentinamente. 

Solicitamos apoio mútuo e paciência até que os caminhos sejam trilhados com segurança para todos(as). 

 

●        Para entrar na atividade desenvolvida e encontrar a sua sala e os(as) professores(as), os(as) inscritos(as) deverão 

seguir os seguintes passos: 

  

Rodas de Conversa, Workshops: ead.pbh.gov.br ---- > EAD-Cidadão ----> Fundação Municipal de Cultura - Escola Livre 

de Artes Arena da Cultura - Projeto Arena da Cultura ----> Rodas de Conversa e Workshops ----> Área de formação  

(artes  visuais, música, teatro, entre outras) ---- > Nome da atividade  ----> Login e senha de acesso (a senha poderá 

ser alterada após o primeiro acesso) 

Oficinas de Curta Duração, Laboratórios e Minicurso NPD-BH: EAD-Cidadão ----> Fundação Municipal de Cultura - 

Escola Livre de Artes Arena da Cultura - Projeto Arena da Cultura ----> Oficinas de Curta Duração, Laboratórios e 

Minicurso NPD-BH ----> Área de formação  (artes  visuais, música, teatro, entre outras) ---- > Nome da atividade  -----> 

Login e senha de acesso (a senha poderá ser alterada após o primeiro acesso) 

http://www.pbh.gov.br/escolalivredeartes


Estudos Complementares dos Cursos de Longa Duração: EAD-Cidadão ----> Fundação Municipal de Cultura - Escola 

Livre de Artes Arena da Cultura - Projeto Arena da Cultura ----> Estudos Complementares dos Cursos de Longa Duração 

----> Área de formação  (artes  visuais, música, teatro, entre outras) ---- > Nome da atividade ----> Login e senha de 

acesso (a senha poderá ser alterada após o primeiro acesso) 

 

Ao realizar um dos caminhos de acesso listados acima, o(a) estudante será direcionado(a) para uma sala do google 

meet. Atenção: é muito importante acessar a aula dessa forma para que a presença do(a) aluno(a) seja devidamente 

registrada na plataforma.  

 


