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CINEMA DE BOLSO
17 de Dezembro | 10h30 - 12h30
Para crianças entre os 8 e os 12 anos

O que é o cinema e como nasceu? Esta oficina pretende 
responder a estas perguntas através de uma introdução 
à história das imagens em movimento. Iremos explorar 
através da projeção de vários filmes como se fabrica 
uma imagem e o que provoca o movimento. Aprender a 
ver e a interpretar o mundo mágico do cinema. No final, 
todos os participantes vão desenhar um pequeno filme 
animado!

OBJECTIVOS
• Introdução à história e à linguagem do cinema através da exploração 
prévia da sua origem.
• Potenciar a descoberta de outros modos de ver e receber o cinema.
• Proporcionar experiências marcantes do ponto de vista pedagógico e 
afectivo através do contacto directo com a experiência de ver, pensar e 
desenhar uma história animada.

CAIXA MÁGICA
17 de Dezembro | 14h30 - 15h30
Para crianças entre os 4 e os 7 anos

Neste atelier entramos no mundo mágico do cinema, 
onde cada um de nós poderá criar a sua história e 
aprender a projetá-la, através de uma pequena, mas 
muito especial caixinha... Propõe-se que as crianças 
criem, a partir das personagens ou histórias que 
conheceram na sessão de filmes que antecede este 
atelier, uma pequena narrativa, que posteriormente será 
projetada.

OBJECTIVOS
• Conhecer os primórdios do cinema: lanterna mágica
• Criação uma pequena história visual
• Contacto com diferentes materiais plásticos
• Apresentação do trabalho em público

VAMOS FAZER UM FILMINHO 
19 de Dezembro | 10h30 - 12h30 
Para crianças entre os 8 e os 12 anos 

Nesta oficina as crianças vão aprender a fazer uma 
pequena curta-metragem através da técnica do stop-
motion. Os participantes aprendem todo o processo, 
desde a elaboração de curtas histórias, com personagens 
e cenários confecionados em plasticina, até a captura 
e animação das fotografias em software específico no 
computador.

OBJECTIVOS
• Introdução ao stop-motion
• Criação de uma pequena história
• Moldagem das personagens e cenários em plasticina
• Montagem e apresentação do filminho
• Desenvolvimento da imaginação e da criatividade

A IMAGEM BRINCALHONA 
19 de Dezembro | 14h30 - 15h30
Para crianças entre os 4 e os 7 anos

Nesta oficina vamos brincar com os desenhos e fazê-los 
andar, mexer ou pular! Para isso só precisas de conhecer 
o brinquedo óptico folioscópio. Sabes o que é?! Vem 
aprender!

• Iniciação ao cinema de animação
• Perceber como é criada a ilusão de movimento no cinema através da 
Construção de um folioscópio
• Desenho sequencial
• Desenvolvimento da imaginação


