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O ano de pandemia impôs dificuldades que, bem administradas, tornaram-se grandes oportunidades.

Sem a opção de poder iniciar o ano letivo de forma presencial, a Prefeitura de Santo André, por meio

da Secretaria de Cultura, buscou alternativa para manter a atividade das Escolas Livres da cidade ao

longo de 2020. Aulas abertas, encontros e reflexões, conduzidos pelos educadores das Escolas Livres

de Teatro (ELT), de Cinema e Vídeo (ELCV), de Dança (ELD) e da Escola Municipal de Iniciação Artística

Aron Feldman (Emia), estão agora disponíveis, no formato vídeo ou áudio, no site do YouTube.

O objetivo é atender a diferentes públicos, incluindo crianças, adolescentes e adultos iniciantes, além

de pessoas que buscam aprofundamento teórico ou em técnicas específicas. Os vídeos são gravados

ou feitos em formato live, em plataformas como a Zoom, o que permite a participação ativa de

pessoas interessadas. E depois são disponibilizados no canal, para acesso de todos.

“A adaptação do grande conteúdo de nossas escolas para o formato online garantiu a manutenção

dos projetos neste ano tão atípico, dando aos alunos a continuidade dos processos de estudo e

reflexão. Além disso, com os vídeos disponíveis na internet, demais interessados podem também ter

acesso a estes materiais, uma vez que as Escolas Livres de Santo André são referência no País e

contam com admiradores fora dos limites do município”, explicou a secretária de Cultura de Santo

André, Simone Zárate.

Somando o trabalho de todas as escolas, cerca 20 vídeos são publicados semanalmente, além de

produtos do projeto ‘Territórios de Cultura’. Todo o conteúdo pode ser acessado por meio da ‘Agenda

Cultural Online’ de Santo André, que oferece extensa programação cultural online todos os dias da

semana.

Serviço: Aulas online das Escolas Livre de Artes de Santo André ‘Agenda Cultural Online’ de Santo

André: ww3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/
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