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Comunicado sobre Retorno Presencial das Aulas do Cefart 

Conforme comunicamos anteriormente, a partir do dia 17 de novembro de 2021 
serão retomadas as aulas e demais atividades escolares presenciais nas escolas de 
Dança, Música, Teatro e Tecnologia da Cena do  Centro de Formação Artística e 
Tecnológica. 

Os estudantes serão informados pelo corpo docente e coordenação das suas respectivas 
escolas sobre as aulas que, neste primeiro momento, serão realizadas presencialmente, 
bem como os dias e horários agendados. 

Estamos, na verdade, ampliando uma abertura que já vinha acontecendo no Cefart, uma 
vez que ensaios, gravações nos teatros e outras atividades agendadas previamente, 
aprovadas pelo comitê sanitário, já vinham ocorrendo normalmente. Esta nova fase 
prevê uma Retomada das Aulas Presenciais que se dará de forma gradativa. 

Compartilhamos a seguir o documento da nova versão do nosso Plano de Retomada 
Gradual das Aulas Presenciais para as Escolas de Dança, Música, Teatro e Tecnologia 
da Cena, atualizado a partir das últimas regulamentações da Prefeitura de Belo 
Horizonte e Governo de Minas Gerais. 

Ressaltamos também que: 

• O Cefart definiu a modalidade híbrida como prioritária para este 2º semestre 
letivo de 2021, mesclando aulas presenciais com aulas remotas (síncronas e 
assíncronas). 

• Já a Escola de Artes Visuais permanece até o final do 2º semestre letivo de 
2021 com as aulas de todos os seus cursos regulares na modalidade remota. 

• A plataforma Cefart Virtual (moodle) permanecerá com as aulas teóricas e 
atividades assíncronas e síncronas, de acordo com o estabelecido em cada 
curso/Escola. 

• Os protocolos do Plano de Retomada poderão ser ajustados às realidades 
mutáveis no decorrer da situação pandêmica no estado de Minas Gerais, de 
acordo com determinações das autoridades competentes, municipais e estaduais. 

Que tenhamos todo(a)s um excelente retorno! 

Atenciosamente, 

Marta Guerra 

Diretora do CEFART 

e 

Equipe Gestora 

	


