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PROJETO INTEGRARTE - ATIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

WORKSHOPS: CULTURA DA INFÂNCIA, SAÚDE E EXPRESSIVIDADE VOCAL, EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, BRINCADEIRAS AFRICANAS E
AUDIOVISUAL NA ESCOLA E RODAS DE CONVERSA: HISTÓRIAS DE QUILOMBOS

A Fundação Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Escola Livre de Artes Arena
da Cultura (ELA-Arena) desenvolvem, desde 2016, o Projeto Integrarte, em parceria com a Secretaria Municipal
de Educação. Por meio da formação em arte e cultura, o Projeto tem como objetivo principal qualificar práticas
dos(as) agentes públicos da Educação para o exercício de suas atividades junto às comunidades escolares.

Compreendendo que o momento atual é desafiador e exige a reinvenção de processos didáticos e
pedagógicos, a abordagem metodológica “Escola Expandida”, da ELA-Arena, tem sido vivenciada desde 2020,
na perspectiva de que a Escola é espaço próprio de aprendizado e precisa estabelecer vínculos com seus
estudantes. Torna-se essencial buscar novas perspectivas na confluência entre a educação, a arte e a cultura no
encontro entre profissionais abertos(as) à experiências singulares, reconhecendo-se também em processo de
constante formação. Tendo em vista a prática vivenciada em 2020, para o ano de 2021, o Projeto segue com os
seguintes objetivos:

● Construção colaborativa intersetorial da Formação Artística e Cultural remota no Projeto Integrarte,
envolvendo agentes públicos(as) da Educação e da Cultura na sua formulação, execução e
acompanhamento.

● Desenvolvimento da qualificação profissional e da formação de agentes públicos(as) com conteúdos
atravessados pela arte, cultura e educação, por meio de leituras, pesquisas, compartilhamento de
experiências, vivências em aulas on-line e práticas orientadas.

● Fortalecimento e redescoberta de recursos didáticos e abordagens metodológicas necessárias para o
contexto atual, garantindo aos(às) participantes viver, como cursistas, experiências que consolidem
suas práticas docentes e assegurem o papel multiplicador do Integrarte.

● Manutenção das pessoas em ação criativa, com amplo atendimento de agentes públicos vinculados à
SMED, para que sigam suas vidas com bem estar, saúde física e mental, reduzindo os impactos da
pandemia e seus desdobramentos.

Além do Curso de Longa Duração, em fase de finalização, o Projeto Integrarte abre novas vagas para percursos
mais curtos, conforme detalhamento abaixo:

● 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: 21h - 06 encontros de 3h + 3h de fruição artística e cultural
Número de vagas por turma: 30
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH

● Turma 01: quinta-feira, de 19h às 22h - Período de realização:  04/11 a 09/12
● Turma 02: terça-feira, de 19h às 22h - Período de realização: 09/11 a 14/12

● 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: 9h - 03 encontros de 3h
Número de vagas por turma: 30
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH

● Quarta-feira, de 19h às 22h - de 10/11 a 24/11
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● 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: 15h - 5 encontros de 2h30 + 01 encontro de fruição artística e cultural
Número de vagas por turma: 30
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH

● Terça-feira, de 19h às 21h30 - de 09/11 a 07/12

● Workshop Saúde e Expressividade vocal - A voz que canta é a voz que fala: os encontros propõem a
introdução a procedimentos técnicos e de cuidado vocal que promovam a saúde e a expressividade da
voz. Serão compartilhadas com os(as) participantes, informações e práticas musicais que entendem a
voz falada e a voz cantada como uma única voz, que deve ser cuidada e pode crescer em potência,
expressividade e capacidade de diálogo com o mundo.

Carga horária para o(a) cursista: 6h - 3 encontros de 2h
Número de vagas por turma: 30
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH

● Quinta-feira, de 19h às 21h - de 04/11 a 18/11

● Workshop Brincadeiras Africanas: nos encontros serão apresentadas brincadeiras africanas, fazendo
um paralelo com as brincadeiras brasileiras, que têm origem nas matrizes indígenas, dos povos
originários do Brasil, europeia e da diáspora africana. Serão vivenciadas práticas entre os(as)
participantes com uma equipe diversa de professores(as).

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

● Quarta-feira, de 09h às 12h - de 10/11 a 01/12

● Rodas de Conversa - Histórias de quilombos: os encontros propõem trocas com quilombolas dos
Quilombos Souza e Luizes, buscando ressaltar a importância desses territórios para a cidade de Belo
Horizonte, a partir de suas vivências em comunidade.

Carga horária para o(a) cursista: 3h - 1 encontro de 3h
Número de vagas por turma: 30
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH

● Roda 01 - Segunda-feira, de 19h às 22h - 08/11
● Roda 02 - Segunda-feira, de 19h às 22h - 22/11

Inscrições abertas a partir de 28 de outubro.

Mais informações:
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/escola-livre-de-artes/integrarte

E-mail: secretaria.ela@pbh.gov.br
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