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PROJETO INTEGRARTE - FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA
ATIVIDADES DE CURTA DURAÇÃO: PRESENCIAIS E ON-LINE (ESCOLA EXPANDIDA)

A Secretaria Municipal de Educação, a Fundação Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura,
desenvolvem, desde 2016, através da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, o Projeto Integrarte. Por meio da
formação em arte e cultura, o Projeto tem como objetivo principal qualificar práticas de agentes públicos da
Educação para o exercício de suas atividades junto às comunidades escolares. Além do Curso de Longa
Duração, já em andamento, 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.

Turmas presenciais: carga horária para o(a) cursista: 15h - 06 encontros de 2h30
Número de vagas por turma: 25

● Turma 01: Quinta - feira, de 14h às 16h30 - 15/09 a 27/10
Local de realização: Centro Cultural Vila Santa Rita

● Turma 02: Terça - feira, de 14h às 16h30 - 13/09 a 25/10
Local de realização: Centro Cultural São Bernardo

● Turma 03: Segunda - feira, de 14h às 16h30 - 19/09 a 31/10
Local de realização: Centro de línguas, linguagens, inovação e criatividade (CLIC/SMED)

● Turma 04: Quinta - feira, de 09h às 11h30 - 22/09 a 03/11
Local de realização: Centro de línguas, linguagens, inovação e criatividade (CLIC/SMED)

Turma on-line: carga horária para o(a) cursista: 10h - 04 encontros de 2h30
Número de vagas por turma: 30

● Segunda - feira, de 19h30 às 22h - 12/09 a 03/10
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH

● Laboratório de Criação Artística - mexido com as artes: “Aprender e ensinar como forma de arte,” o
laboratório é um convite à criação, a partir do diálogo transversal entre elementos e vivências em
diferentes modalidades artísticas, como as Artes Visuais, Música, Patrimônio Cultural, Design Popular
e Bastidores das Artes. O (a) participante é convocado (a) para uma imersão na prática da invenção
(suas técnicas, tecnologias, simbologias) mexendo, remexendo, transversalizando e misturando a ideia
de “ensino” no sentido amplo e potente, estimulando o compartilhamento de experiências e trocas de
saberes.

Turma presencial: carga horária para o(a) cursista: 30h - 10 encontros de 3h
Número de vagas por turma: 25

● Segunda - feira, de 08h30 às 11h30 - 12/09 a 28/11
Local de realização: Centro de línguas, linguagens, inovação e criatividade (CLIC/SMED)

● Rodas de Conversa - Histórias de quilombos: os encontros propõem trocas com quilombolas da
cidade, buscando ressaltar a importância desses territórios para Belo Horizonte, a partir de suas
vivências em comunidade e do desenvolvimento de seus saberes.

Turmas on-line: carga horária para o(a) cursista: 03h - 1 encontro de 3h
Número de vagas por turma: 30
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH

● Turma 01: Segunda - feira,  de 19h às 22h - 26/09
● Turma 02: Quinta - feira,  de 19h às 22h - 06/10
● Turma 03: Quinta - feira,  de 19h às 22h - 20/10
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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 a realização de práticas em criação de vídeo
e exercícios para a mediação audiovisual no ambiente escolar.

Turma on-line: carga horária para o(a) cursista: 10h - 4 encontros de 2h30
Número de vagas por turma: 30
Local de realização: Plataforma de Educação Aberta à Distância da PBH

● Quarta - feira, de 19h às 21h30 - 28/09 a 26/10

Endereços dos locais de realização das atividades:

Centro Cultural São Bernardo
R. Édna Quintel, 320 - São Bernardo - BH
Telefone: (31) 3277-7416

Centro Cultural Vila Santa Rita
R. Ana Rafael dos Santos, 149 - Vila Santa Rita - BH
Telefone: (31) 3277-1519

Centro de línguas, linguagens, inovação e criatividade (CLIC/SMED)
Rua Carangola, 288, 3º andar, Santo Antônio - BH
Telefone: (31) 3246-6642

Plataforma de Educação à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte
https://ead.pbh.gov.br/

Inscrições abertas a partir de 26 de agosto.

Mais informações: 3277 - 4644

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

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

