BELO HORIZONTE

CONTRAPARTIDA
LEI ALDIR BLANC

EXEMPLOS DE CONTRAPARTIDAS PARA BENEFICIÁRIAS E BENEFICIÁRIOS DO INCISO II
Os espaços culturais que foram beneficiados com o auxílio emergencial cultural em Belo
Horizonte deverão, necessariamente, realizar ações de contrapartida, conforme prevê o
Decreto Municipal nº 17.437, amparado pela Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc. As
atividades poderão ocorrer em escolas públicas ou organizações sociais comunitárias.
Ainda não definiu a atividade de contrapartida que realizará? A seguir, confira algumas ideias
e possibilidades que merecem ser compartilhadas e dialogam com os diversos tipos de
atividades culturais.
Os exemplos foram coletados pela Secretaria Municipal de Cultura a partir das reuniões
com as(os) beneficiárias(os) realizadas durante o mês de maio e devem ser adaptados à
realidade de cada um. Inspire-se! Essa é uma oportunidade de aprendizagens coletivas,
fortalecimento cultural e divulgação do seu trabalho.

Acesso à plataforma com
conteúdos artísticos
exclusivos por três meses.

Oficina virtual para
professoras e professores
sobre a importância do
Teatro Infantil.

Aulas virtuais e/ou
presenciais de balé clássico
(nível iniciante) ou dança
livre (aula de coreografias
livres) para crianças a partir
de 5 anos.

Apresentação musical, com
fala sobre o repertório e
compositores, explicitando
detalhes da obra e de seu
contexto histórico.

Oficina que aborda
possibilidades de produzir
fotos e vídeos com
enquadramentos criativos,
a partir do uso de qualquer
dispositivo móvel.

Disponibilização de
videoaula sobre dança e,
logo em seguida, realização
de palestra ou debate
virtual.

Videoaulas de musicalização
e dança. Pílulas de 24 minutos
(on-line), com possibilidade de
atividade presencial.

Workshop de iniciação
a práticas diárias de
empreendedorismo solo.

Atividades corporais de
prevenção e reabilitação do
nosso corpo em momentos de
pandemia.

Contação de história
dramatizada por profissional
de artes cênicas.

Aulas de dança com interação
virtual, destinadas à Educação
Infantil.

Roda de conversa virtual
sobre as tradições da
cultura junina mineira e a
importância dessa festa
popular dentro das escolas.

Oficinas com autoras(es)
de livros ou uma oficina de
afinação de pianos.

Planeje a sua atividade e apresente sua proposta de
contrapartida até o dia 25 de junho de 2021. Preencha
o formulário disponível em pbh.gov.br/leialdirblanc.

