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Durante o 1.º período deste ano 2015-16, têm sido muitas as atividades desenvolvidas no âmbito do Plano Nacional de 
Cinema pelos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. A iniciativa do PNC é dinamizada pela Direção-Geral da 
Educação (DGE), pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e pela Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema e, no 
presente ano letivo, estão envolvidos, a nível nacional, cerca de 150 agrupamentos de escolas (AE) e escolas não 
agrupadas, abrangendo um universo de cerca de 700 docentes de vários grupos disciplinares. Já se realizaram inúmeras 
sessões de cinema fora dos recintos escolares e em auditórios escolares, de acordo com os Planos de Atividades dos 
agrupamentos de escolas, com a colaboração estreita de autarquias, cineclubes, auditórios e cineteatros municipais, 
entre outras instituições culturais. Nestas sessões privilegia-se principalmente o visionamento de cinema português. Até 
final do ano presente letivo, estima-se o envolvimento de cerca de 20.000 alunos. Neste contexto, vamos destacar 
algumas das atividades que estão a ser desenvolvidas nas várias comunidades educativas. 
 

 
 

 
Cineteatro de Estarreja - Em 7 de outubro de 2015, mais de 400 alunos do agrupamento de Escolas de Estarreja foram ao 
cinema ver «Adeus, Pai», de Luís Filipe Rocha. Esteve presente na sessão o Diretor do Agrupamento, Dr. Jorge Ventura, e 
os alunos foram acompanhados pelos professores Luís Santos, Rosa Mendoça, Deolinda Brito , Manuela Afonso e restante 

equipa! Durante a sessão, o professor Luís Santos, da equipa do PNC, 
apresentou o filme, enquadrando-o nos objetivos do PNC, e 
relacionando-o com o conjunto da obra do realizador Luís Filipe 
Rocha. Na foto podemos ver um detalhe da chegada das 18 turmas 
ao Cineteatro de Estarreja. 

 
Palácio Foz – Cinemateca Júnior - Em 16 de outubro, a sala da Cinemateca 
Júnior, no Palácio Foz, esgotou com a presença dos alunos da EB de Freiria 
(AE de São Gonçalo -Torres Vedras). A equipa do PNC é coordenada pela 
professora Paula Lavanco. Nesta sessão muito especial, acompanhada ao 
piano por Catherine Morisseau, os alunos puderam conhecer um pouco da 
História dos primórdios do Cinema, e visionar obras dos irmãos Lumière, 
de Georges Méliès e de Charles Chaplin, entre outros. Os filmes foram 
apresentados e comentados pela equipa do serviço educativo da 
Cinemateca Júnior. 

 
Auditório do Fórum Municipal do Seixal - A Escola Secundária Dr. José Afonso 
(Seixal), iniciou as suas atividades no âmbito do PNC no auditório municipal do 
Fórum do Seixal. No dia 30 de outubro os alunos do 3.º ciclo visionaram «Os 
Coristas (2004), um filme realizado por Christophe Barratier. A apresentação do 
filme esteve a cargo de um dos elementos da equipa do PNC da ESJA, a 
professora Cristina Parrado, coadjuvada pelas professoras Ana Paula Avelar e Ana 
Inácio.  
 
 
Grande Auditório Fundação Culturgest – No dia 4 de novembro foi a vez dos 
alunos de várias escolas da área de Lisboa e Setúbal se deslocarem ao cinema, 
para visionarem «Estória do Gato e da Lua», de Pedro Serrazina e «Adeus, Pai», 
de Luís Filipe Rocha, que esteve presente na sessão e falou com os alunos sobre o 
filme. 
Nesta sessão compareceram alunos do agrupamento de escolas Professor 
Reynaldo dos Santos (Vila Franca de Xira), Escola Secundária Emídio Navarro 
(Almada), Escola Secundária D. Dinis (Lisboa), Agrupamento de Escolas Marquesa 
de Alorna (Lisboa), e Instituto do Desenvolvimento Social (IDS), Lisboa. 
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AE de Nisa - Várias são as escolas que começaram a integrar os 
alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo em atividades 
cinematográficas. No agrupamento de escolas de Nisa realizaram-
se várias sessões de cinema no princípio de novembro e houve o 
cuidado de envolver as turmas mais jovens para visionaram obras 
cinematográficas de Charlie Chaplin. As atividades do PNC neste 
agrupamento têm sido coordenadas pela professora Maria João 
Biscaia. 
 
 

 
 
 
AE Professor Reynaldo dos Santos (Vila Fanca de Xira) – Neste 
agrupamento tem vindo a ser desenvolvido um projeto muito 
completo pela equipa do PNC. Do pré-escolar ao Ensino 
Secundário, todos os alunos marcaram presença nas sessões de 
cinema realizadas em novembro, no âmbito da "Festa Mundial da 
Animação na Reynaldo", um evento que é promovido a nível 
nacional pela Casa da Animação. «A atividade foi um enorme 
sucesso, tendo participado 1001 pessoas, entre docentes, discentes 
e funcionárias, do pré-escolar ao ensino secundário», foi o 
testemunho deixado pela professora Isabel Sousa, coordenadora da 
equipa do PNC no AEPRS. O plano de atividades do PNC do 
agrupamento pode ser visto no link seguinte: 
https://www.youtube.com/watch?v=nUbeCK2lBCo  
 
 

AE de Odemira – em estreita colaboração estabelecida entre o 

PNC e o CINANIMA JÚNIOR, realizou-se uma sessão de cinema 
muito prometedora no Cineteatro Camacho Costa em Odemira. 
Assistiram à sessão do "Programa Crianças" do CINANIMA JÚNIOR 
2015 os 239 alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico das Escolas do 
Agrupamento de Escolas de Odemira (Longueira, Boavista dos 
Pinheiros e Odemira). 
A iniciativa foi dinamizada pelo serviço educativo do CINANIMA - 
Programa CINANIMA Júnior 2015, e pelo coordenador da Equipa do 
Plano Nacional de Cinema do Agrupamento de Escolas de Odemira, 
professor Jorge Mendes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
       

 

 
 

 

«O Cinema está à tua espera» para os alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUbeCK2lBCo
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A formação de professores a nível nacional constitui-se como um eixo de intervenção prioritária nesta área da educação, 
num quadro alargado de valorização da literacia para os média e de promoção do conhecimento de obras património 
cinematográfico nacional e mundial. No presente ano letivo, a Ação de Formação Literacia Fílmica: Estéticas e Poéticas 
abrange um universo de cerca de 500 docentes de todos os ciclos 
do Ensino Básico e do Ensino Secundário, e é desenvolvida pela 
Direção-Geral de Educação, em articulação com o Instituto do 
Cinema e Audiovisual (ICA) e a Cinemateca Portuguesa - Museu 
do Cinema. O PNC tem vindo a implementar uma operação 
articulada entre diversas instituições: a Faculdade de Letras do 
Porto, a Fundação Culturgest, os CFAE’s Margens do Guadiana, 
Castro Daire/Lafões, Nova Ágora, Leirimar e Prof’Sor, o que 
permitiu descentralizar este processo do ponto de vista 
geográfico, possibilitando a disseminação de ações por vários 
distritos: Lisboa, Setúbal, Porto, Braga, Aveiro, Viseu, Leiria, 
Coimbra, Portalegre e Beja. Está ainda a ser equacionada a 
possibilidade de realização de um Curso de Formação em São 
Miguel, na Região Autónoma dos Açores.  
 
 
 

 
 
AE de Ovar Sul - Há alguns anos que o AE de Ovar Sul tem vindo a 
desenvolver atividades em prol da arte do cinema., No âmbito do 
Encontro Nacional de Educação para os Media, organizado pela 
Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE) da DGE, em 21 
de novembro em Albergaria-a-Velha, vê-se, na foto, a apresentação 
do professor João Católico, coordenador da equipa do PNC em Ovar 
Sul, sobre o trabalho que tem vindo a desenvolver para os alunos de 
Ovar. Algumas das atividades pedem ser vistas a partir do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pCZjUqv2x3s 
 
 
 
AE Dr. Manuel Gomes de Almeida (Espinho) – No âmbito da 
colaboração estabelecida entre o PNC e o CINANIMA JÚNIOR 2015, 
os alunos de Espinho assistiram, em 12 de novembro, a uma 
masterclass de Cinema de Animação dinamizada pela realizadora 
Patrícia Figueiredo, com organização a cargo da equipa do PNC da 
Escola e do professor Paulo Oliveira Fernandes, do serviço educativo 
do CINANIMA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
A todas as equipas do PNC a nível de escola, solicitamos que nos enviem imagens e outros documentos que possam servir para 
divulgarmos as vossas atividades! 
O nosso obrigado a todos! 
A equipa do PNC.                  dezembro| 2015 
          

Ações de Formação em Literacia Fílmica 

Outras atividades do PNC – parcerias e colaborações 

https://www.youtube.com/watch?v=pCZjUqv2x3s

