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APOIO 



V Í D E O  N A  E S C O L A  
                ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL 
 

 

 

As mensagens audiovisuais invadem e fazem parte do nosso quotidiano e são o mais poderoso meio de 

informação e comunicação da actualidade. A sua influência abre-se em múltiplos formatos e janelas, 

desde a mais tradicional sala de cinema, aos videojogos, aos blogues, às redes de partilha como o You 

Tube, etc, Transportam e difundem valores e impõem, muitas vezes, modelos de conduta. Por iniciativa 

própria, ou em colaboração com entidades que promovem projectos neste âmbito, algumas escolas já 

integraram a alfabetização audiovisual na sua oferta educativa e oferecem uma formação que permite aos 

mais novos a leitura crítica e a utilização do audiovisual como meio criativo e de comunicação.  

Neste sentido, a Associação Ao Norte considerou importante organizar um encontro que apresente 

experiências práticas de entidades que desenvolvem regularmente actividades de formação na área do 

cinema e do audiovisual com crianças e jovens do ensino básico e secundário. Pretende-se com esta 

iniciativa criar um fórum de reflexão, troca de experiências e de diálogo entre vários intervenientes 

interessados na literacia das imagens. 

 

Objectivos: 

 

 Sensibilizar os professores, alunos das escolas de formação de professores e entidades com 

responsabilidades na área para a importância da utilização do audiovisual em contexto 

educativo; 

 Divulgar experiências de formação que promovam a educação do olhar; 

 Sensibilizar as instituições da área da educação e da cultura para a importância da integração do 

audiovisual no currículo escolar e do apoio a projectos extracurriculares que promovam a 

familiarização com o cinema e o audiovisual. 

 

Destinatários: 
 

 Professores; 

 Alunos das escolas de formação de professores, de cinema e de comunicação audiovisual, de 

psicologia, de ciências da educação, etc. 

 Associações que desenvolvem projectos na área; 

 Autoridades educativas e institucionais. 

 

Participantes: 

 

Os Filhos de Lumière – Associação Cultural    I Cine Clube de Viseu  Associação de Ludotecas do Porto 

Cine Clube de Avanca   I   Associação de Ludotecas do Porto – ANILUPA   I   Ao Norte – Associação de 

Produção e Animação Audiovisual 

 
 
 
 
 



Os Filhos de Lumière – Associação Cultural 
Teresa Garcia 

José Lã Correia 
http://osfilhosdelumiere.blogspot.com/ 

Criada no ano 2000, a Associação Cultural Os 

Filhos de Lumière tem vindo a desenvolver três 

programas basilares de iniciação ao cinema: 1- As 

oficinas O Primeiro Olhar, curso intensivo que alia 

o conhecimento da linguagem do cinema através 

de fragmentos de filmes de grandes obras, à 

experimentação da criação cinematográfica.  Os 

filmes que resultam destas oficinas - que se 

realizam de norte a sul do país - são sempre 

apresentados com a presença dos participantes 

em salas de cinema;  2- O dispositivo pedagógico Cinéma Cent Ans de Jeunesse, no contexto interno da 

escola e ao longo do ano lectivo, coordenado desde 1996 pela Cinemateca Francesa, e em parceria com 

a Cinemateca Portuguesa, onde estão envolvidos quatro países da europa (França, Espanha, Portugal e 

Itália). Estes cursos de cinema que em Portugal integram escolas do ensino básico e secundário de 

Serpa, Lisboa e Alhos Vedros/Moita, realizam-se nos quatro territórios europeus, e são apresentados e 

discutidos nos encontros que têm lugar em Paris ao longo do ano lectivo entre todos os participantes. O 

último encontro no final do ano tem a presença de três alunos por grupo que vão apresentar o seu filme-

ensaio e dar conta da sua experiência ao longo do ano. Por último O Sabor do Cinema, programação de 

um ciclo de cinema essencialmente destinado a um público jovem numa parceria com a Fundação de 

Serralves, para o qual são elaboradas folhas de sala originais sobre cada filme, fichas de exploração e as 

projecções  acompanhadas de uma conversa com o público ( crianças e jovens nas sessões 

dirigidas  às escolas durante a semana e público em geral nas sessões de domingo). 

 
Cine Clube de Viseu 
Rodrigo Francisco 

www.cineclubeviseu.pt 

 

O projecto “Cinema para as escolas” marca, desde 1999, a 

acção do Cine Clube de Viseu na comunidade escolar da 

região, e a sua forma de relacionamento com milhares de 

participantes nas diversas actividades, através de projectos e 

acções de formação que enquadram a linguagem 

cinematográfica e as novas tecnologias da informação no que 

nos parecem ser linhas de força que atravessam o sentir da 

actualidade – daqui o pensarmos cada vez mais nas 

possibilidades educativas de uma cultura que se antecipa e 

muitas vezes ultrapassa a educação escolar. O projecto, 

pioneiro pelo impacto, abrangência regional, 

multidisciplinaridade, e envolvimento da comunidade escolar, 

completa, em 2009, dez anos de existência: a mesma idade de algumas das crianças participantes nas 

suas actividades. 

 

http://osfilhosdelumiere.blogspot.com/


Cineclube de Avanca 
Carlos Silva e Carla Freire 

www.avanca.com 

 
Com cerca de meia centena de obras produzidas, mais 

de três dezenas de prémios nacionais e internacionais, 

o CCA tem produzido animação, ficção e 

documentários, constantemente exibidos em festivais 

dos 5 continentes. 

Desenvolvendo um importante trabalho de exibição 

cinematográfica itinerante, produzindo diversas acções 

de formação na área, para além de organizar desde 

1997 os “Encontros Internacionais de Cinema, 

Televisão, Vídeo e Multimédia”, o CCA aposta também na formação audiovisual de novos públicos. 

Com o software de animação “ANIMATROPE”, desenvolvido pelo cineasta Sérgio Nogueira, o CCA 

percorreu várias escolas permitindo-lhes um primeiro contacto com a linguagem audiovisual. Neste 

momento encontra-se a realizar um pequeno filme de animação numa escola do ensino básico em 

Abrantes, por iniciativa do cineclube espalhafitas. 

 
 
Associação de Ludotecas do Porto 
Centro Lúdico da Imagem Animada _ ANILUPA 

Fernando Saraiva 
e-mail: anilupa@sapo.pt 
 

O Centro Lúdico da Imagem Animada ANILUPA 

(CLIA_ANILUPA) é um equipamento lúdico-pedagógico que 

desenvolve várias modalidades de intervenção em torno da 

animação da imagem. 

Dirige-se ao público infanto-juvenil bem como ao adulto, em 

suma, a todos os que estejam receptivos ao contacto e 

experimentação lúdica com o infindável mundo da imagem em 

movimento. 

Acreditando no cinema de animação enquanto área 

multidisciplinar, congregadora de potencialidades expressivas 

a comunicacionais, promotora de processos de desenvolvimento diversos, a Associação de ludotecas do 

Porto (ALP) criou em 1990 o ANILUPA, estúdio de cinema de animação da ALP. 

Pela necessidade de expandir a acção desenvolvida pelo ANILUPA, surge o Centro Lúdico da Imagem 

Animada, que integra o estúdio e amplia o seu campo de actuação, no âmbito da animação da imagem. 

Após um percurso de 7 anos sedeado no Coliseu do Porto (com o apoio da Associação dos Amigos do 

Coliseu do Porto) concretiza-se a obtenção de um espaço próprio cedido e apoiado pela Câmara 

Municipal do Porto. Assim, o CLIA_ANILUPA passa a inserir-se na zona ribeirinha do Porto, em 

Massarelos, abrindo portas a todos os que se quiserem deixar envolver. 

 



Ao Norte – Associação de Produção e Animação Audiovisual 
Alexandre Martins 
www.ao-norte.com 
 

 
A imagem é o meio de comunicação do nosso 

quotidiano. 

Devido à sua complexidade e à manipulação que lhe 

pode dar múltiplos sentidos, a imagem precisa ser 

analisada, descodificada e compreendida. E é junto 

dos jovens, tendo como parceiro privilegiado a Escola, 

que a Associação Ao Norte tem lançado propostas 

diversificadas de aprendizagem que atravessam os 

vários níveis de ensino. 

Esta iniciativa denominada Escolas Em Grande 
Plano, surge na sequência do sucesso obtido desde 2002 com o projecto Histórias na Praça e à 

solicitação de vários professores e Escolas, já materializada na celebração de protocolos de cooperação. 

O projecto Escolas Em Grande Plano integra as actividades Histórias na Praça, vídeo na Escola, 

Postaldigital, Oficina Olhar O Real e Filmes Falados. Com diferentes objectivos pedagógicos e 

destinatários, procuram todos promover a literacia audiovisual, o sentido crítico, a capacidade de 

compreender, o saber pensar e reflectir com as imagens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar a Ficha de Inscrição (www.ao-norte.com) até 04 de Maio para a Associação AO NORTE, ou e-
mail com os dados nela solicitados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AO NORTE – ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL 
Praça D. Maria II      n.º 113     R/C 4900-489    Viana do Castelo    Tel/Fax 258 821 619 

 www. ao-norte.com 

 

 

http://www.ao-norte.com/
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  PROGRAMA 
 
 

  
 

 09:30h     ESCOLAS EM GRANDE PLANO 
                Alexandre Martins  
                        Ao Norte – Associação de Produção e Animação Audiovisual  
 

 09:55h     PROJECTO CINEMA PARA AS ESCOLAS 
                Rodrigo Francisco  
                        Cine Clube de Viseu  
 

 10:55h     O PRIMEIRO OLHAR e CINEMA CEM ANOS DE JUVENTUDE 
                Teresa Garcia  
                  José Lã Correia                          Associação Cultural Os Filhos de Lumière 

  
11:20h     IMAGEM ANIMADA - ANILUPA  
                Fernando Saraiva  
                        Associação de Ludotecas do Porto 

  
11:45h     CINEMA DE ANIMAÇÃO NA ESCOLA  
                Carlos Silva                     Carla Freire 

                         Cine Clube de Avanca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12:10h     DEBATE  
 
12:40h     ENCERRAMENTO  
 
 
 Moderador do debate: Pedro Sena Nunes 
 

AO NORTE – ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL 
Praça D. Maria II      n.º 113     R/C 4900-489    Viana do Castelo    Tel/Fax 258 821 619 

www. ao-norte.com 
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