
ESCOLA LIVRE DE ARTES
ARENA DA CULTURA

Oficinas, Laboratórios de Pesquisa, Workshops e Módulo de Minicurso - NPD - BH

AÇÕES PRESENCIAIS NOS CENTROS CULTURAIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DA CULTURA POPULAR E
TRADICIONAL LAGOA DO NADO E CINE SANTA TEREZA

1º SEMESTRE/2022

As atividades são realizadas presencialmente, nos 17 Centros Culturais da cidade, no Centro de Referência

da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado e no Cine Santa Tereza (verificar endereços abaixo), com

início em fevereiro ou março, a depender de cada local de realização. As inscrições são gratuitas e podem

ser feitas até dois dias antes do encontro inaugural ou ao longo do semestre, caso as vagas estejam

disponíveis. 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 50 atividades, em percursos formativos com períodos de realização

distintos entre si, que vão desde workshops, passando por oficinas de curta duração e laboratórios de

pesquisa, além do minicurso do NPD-BH. Há atividades nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Bastidores

das Artes, Circo, Dança, Design Popular, Gestão e Produção Cultural, Música, Patrimônio Cultural e Teatro.

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

nas Unidades Culturais Descentralizadas e no Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC), em

seus devidos horários de funcionamento.

INSCRIÇÕES:

● As inscrições para oficinas, laboratórios e workshops vão de 15 de fevereiro até dois dias antes do

início de cada atividade ou enquanto as vagas estiverem disponíveis.

● As inscrições são feitas online pelo site: www.pbh.gov.br/escolalivredeartes ou presencialmente nos

Centros Culturais, Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado e Núcleo de

Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC), com seus respectivos endereços e telefones listados

abaixo. ATENÇÃO PARA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE CADA UNIDADE CULTURAL.

● As inscrições para menores de idade devem ser confirmadas por pais e/ou responsáveis,

presencialmente, no primeiro dia de aula.

VAGAS, NÚMERO DE PARTICIPANTES E INÍCIO DAS ATIVIDADES:

● O número de vagas de cada atividade está sujeito a pequenas alterações, considerando as

especificidades e condições do espaço físico em cada uma das Unidades Culturais.

● Haverá lista de espera para candidatos(as) interessados(as) nas vagas remanescentes. Caso haja

desistência, a secretaria escolar e a equipe das unidades descentralizadas entrarão em contato com

o(a) candidato(a).

● A Fundação Municipal de Cultura, por meio da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, poderá cancelar

a oficina caso não haja um número mínimo de 10 (dez) alunos(as) presentes no primeiro dia de aula.

● Fique atento(a) ao período de realização das atividades. Ao realizar inscrição, organize-se para estar

presente no primeiro dia de aula. Não é necessário aguardar confirmação da secretaria da ELA - Arena

da Cultura para comparecer às atividades.

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


PROCESSO DE ENTRADA NAS AÇÕES FORMATIVAS:

Para acessar as atividades, o(a) candidato(a) deve participar de um processo de seleção simplificado que

compreende o período da ação formativa, sendo necessário assiduidade, pontualidade, presença qualificada

e contribuição para o grupo de trabalho nos primeiros dias de aula. Ou seja, para garantir sua vaga não falte às

aulas e não se atrase, principalmente nos primeiros encontros. Se nas duas ou três primeiras aulas a turma

ultrapassar do limite de vagas, haverá seleção a partir de critérios específicos por área e esclarecidos no

decorrer do processo. É importante utilizar roupas leves e confortáveis que permitam a realização de

movimentos nas oficinas de Circo, Dança, Teatro e Patrimônio Cultural.

DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS:

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

às adversidades próprias ao contexto da pandemia. Assim, busca-se valorizar as noções de cuidado mútuo e

respeito à vida, sendo necessário o uso de procedimentos, materialidades e recursos didáticos adequados aos

protocolos de segurança sanitária no combate à Covid-19.

Na perspectiva de preservar a vida e a segurança de todos(as), o encontro presencial deverá seguir os

protocolos de segurança sanitária e as orientações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte.

Tais orientações visam proporcionar as melhores e mais saudáveis condições para a retomada de ações
presenciais voltadas para a prática de formação artística e cultural no âmbito da Escola Livre de Artes Arena da
Cultura (ELA-Arena), abrangendo o Cine Santa Tereza, os Centros Culturais (CC´s) e o Centro de Referência da
Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP). Esse detalhamento está em consonância com o plano de
reabertura de espaços públicos geridos pela FMC e SMC/Prefeitura de Belo Horizonte.

Diretrizes que não estão apontadas neste informativo serão devidamente apresentadas nos primeiros
encontros, compreendendo a natureza de cada ação: atividades manuais e audiovisuais; atividades corporais;
atividades sonoras; atividades voltadas para crianças de 5 a 12 anos.

Diretrizes gerais:

● Para melhor qualidade no desenvolvimento da atividade, 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.

● As atividades devem ocorrer, preferencialmente, ao ar livre e, obrigatoriamente, em espaços arejados.

● É vedada a presença de pessoas que não estão devidamente inscritas nas atividades de formação

artística e cultural ofertadas pela Escola.

● É importante promover a conscientização de todos(as) sobre o papel de cada um(a) na manutenção

da vida e para que cuidem do espaço e material com responsabilidade e segurança.

● Se, porventura, na chegada ao local da atividade ou durante a sua realização, algum membro da

equipe de trabalho ou estudante apresentar tosse, dificuldade respiratória, mal-estar, náusea, dores

de cabeça, estado febril ou outros sintomas relacionados à contaminação pelo covid-19, a Escola

indica a obrigatoriedade de avaliação médica para prosseguir, com segurança, participando das ações

presenciais.

● Comunicar imediatamente à Gerência da Escola Livre de Artes Arena da Cultura casos suspeitos ou
confirmados para Covid-19.

● O momento apropriado para hidratação deve ser pactuado com o(a) profissional responsável pela

condução da atividade, devendo ser feito individualmente.



● O deslocamento pelo espaço deve ser orientado por profissionais que conduzem a atividade.

● O uso de máscaras será obrigatório ao longo de toda aula, encontro, ensaio ou qualquer outro tipo de

atividade presencial.

● As máscaras de tecido ou aquelas que não são classificadas como de longa duração, por exemplo a

PFF2, deverão ser trocadas, prioritariamente, a cada 3h de uso.

● É desejável que todos(as) observem o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa.

● Nas salas de aula, sugere-se a instalação de cabideiros ou araras para que as mochilas, bolsas ou

sacolas não encostem nas paredes, ou a disposição de cadeiras em espaço adequado para este fim.

Contudo, é importante orientar a todos(as) a ter consigo a menor quantidade possível de pertences.

Nesse mesmo sentido, é ideal que docentes e estudantes já cheguem vestidos(as) para participar da

aula, encontro ou ensaio.

● É desejável e prudente estabelecer acordo de não utilização do celular em sala durante as ações

presenciais, como ensaios, encontros e outras atividades, ou utilização mínima do aparelho.

● Ao longo de qualquer tipo de atividade presencial, é necessário manter a disponibilização de álcool

gel.

● As janelas e portas da sala deverão ficar abertas durante toda a duração da aula, ensaio, ou outro tipo

de atividade presencial, de modo a facilitar a circulação de ar, independente da temperatura externa.

● As salas não poderão ser usadas para lanches ou como ambiente de encontro ou descanso.

● Cada aula, ensaio, encontro ou outro tipo de atividade presencial deverá ser intercalada e com tempo

suficiente para a higienização obrigatória do espaço, antes e depois das atividades promovidas no

local.

● Os(as) estudantes e o corpo docente deverão estar cientes do horário de sua atividade para que sejam

pontuais na chegada e saída.

Diretrizes para crianças:

● Estimula-se a criação de pactos lúdicos e formativos entre as crianças (acima de 05 anos) e adultos(as)

para o uso adequado das máscaras, conforme orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

● Nas ações formativas voltadas para as famílias, como os Brinquedos e Brincadeiras, as crianças e

adultos(as) e residentes da mesma casa podem realizar as atividades conjuntamente.

● É necessário orientar, educar e supervisionar as crianças a higienizar as mãos nos momentos

indicados.

● Crianças imunocomprometidas ou com capacidade respiratória comprometida não deverão

frequentar a atividade.

● Crianças não devem manipular alimentos durante sua permanência na atividade.

● As práticas realizadas devem evitar contato físico entre crianças, ou entre adultos e crianças, exceto

no caso de pessoas que dividem moradia ou que tenham uma convivência cotidiana.

● Crianças não devem levar brinquedos de casa para a atividade ou compartilhar brinquedos sem

higienização prévia.

● Brinquedos que não podem, no todo ou em partes, ser higienizados não poderão ser compartilhados.

● Brincadeiras de roda devem ser evitadas, bem como atividades que estimulem a exaustão física, como

corrida de saco, esconde-esconde, entre outras ações.

● Recomenda-se a construção de brinquedos e a realização de brincadeiras com as palavras, além da

contação de histórias e canções.

Endereços:

Regional Barreiro:

Centro Cultural Bairro das Indústrias: Rua dos Industriários, 289 - Bairro das Indústrias

Centro Cultural Lindeia Regina: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 - Bairro Regina



Centro Cultural Vila Santa Rita: Rua Ana Rafael dos Santos, 149 - Vila Santa Rita

Centro Cultural Urucuia: Rua W3, 500 - Bairro Urucuia

Regional Centro Sul

Centro Cultural Vila Fátima: Rua São Miguel Arcanjo, 215 - Vila Nossa Senhora de Fátima

Centro Cultural Vila Marçola: Rua Mangabeira da Serra, 320 - Bairro Serra

Regional Leste:

Centro Cultural Alto Vera Cruz: Rua Padre Júlio Maria, 1577 - Bairro Alto Vera Cruz

Centro Cultural São Geraldo: Rua Silva Alvarenga, 548 - Bairro São Geraldo

Cine Santa Tereza: Rua Estrela do Sul, 89 - Bairro Santa Tereza

Regional Nordeste:

Centro Cultural Nordeste- Usina de Cultura: Rua Dom Cabral, 765 - Bairro Ipiranga

Regional Oeste:

Centro Cultural Salgado Filho: Rua Nova Ponte, 22 - Bairro Salgado Filho

Regional Norte:

Centro Cultural Zilah Spósito: Rua Carnaúba, 286 - Conjunto Zilah Spósito

Centro Cultural São Bernardo: Rua Edna Quintel, 320 - Bairro São Bernardo

Centro Cultural Jardim Guanabara: Rua João Álvares Cabral, 277 - Bairro Jardim Guanabara

Regional Pampulha:

Centro Cultural Pampulha: Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 - Bairro Urca

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 -

Bairro Itapoã

Regional Venda Nova:

Centro Cultural Venda Nova: Rua José Ferreira Santos, 184 - Bairro Jardim dos Comerciários

Regional Noroeste:

Centro Cultural Padre Eustáquio: Rua Jacutinga, 821 - Bairro Padre Eustáquio

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira: Av. Antônio Carlos, 821- Bairro São Cristóvão


