
Cinemateca Júnior 
 

 
PROGRAMA ESPECIAL 

 
 

Atelier ÁLBUM DE FAMÍLIA 
 20 a 24 de JUNHO 

Conceção e orientação: Cláudia Alves 

Crianças dos 8 aos 13 anos  
 

Duração: 3 horas p/dia: total de 15 horas   
Das 10h00 às 13h00 

 
Máx. participantes: 12  

Preço: 35,00€ por criança 
 

MARCAÇÃO PRÉVIA ATÉ DIA 06 de JUNHO para:  

cinemateca.junior@cinemateca.pt 
 

 
Seg [20] a Sex [24]   10h00 às 13h00 

 
Neste atelier vamos criar o nosso próprio álbum da família. Mas não é um 
álbum de família convencional: vamos reunir fotografias, slides, filmes, 
vozes... Onde estão os registos da minha família antes de eu ter nascido? 
Como se faziam os retratos dos meus antepassados se não havia máquinas 
digitais? O que é um slide, uma cassete e um vinil? Existem alguns lá por 
casa? Quem sabe se os meus pais fizeram filmes dos nossos passeios e 
aniversários e há algumas histórias curiosas por desvendar! Quero 
entrevistar o meu padrinho e a minha avó... com tudo isto quero contar a 
minha história! 
 

 
 
 

 

Sessão 1: Fotografias de quando era pequeno / (ou à medida que fui 
crescendo); 
Sessão 2: Fotografias dos meus antepassados, slides, cassetes, etc./ 
gravação de som; 
Sessão 3: Filmes com a família (antigos e feitos agora); 
Sessão 4: Montagem “Álbum de Família”; 
Sessão 5: Finalização e apresentação do resultado final. 
 
 

Conteúdos gerais 
- O que é um retrato?  

(Desconstrução e reinvenção da noção de retrato); 
- Da película ao digital; 
- Noção de árvore genealógica e a sua reinvenção; 
- Filmes caseiros; 
- Uma sucessão de imagens que conta uma história:  

Os slides (e se trocarmos a ordem?); 
- O registo sonoro; 
- Uso criativo do som e da imagem; 
- Composição e combinação de vários formatos e suportes; 
- Enquadramento(s); 
- Construção narrativa; 
- O arquivo, o cinema e a memória. 

 
Objetivos gerais 
 
Possibilitar aos mais novos o conhecimento da linguagem das imagens em movimento para a expressão de ideias. Dar a conhecer diferentes suportes e 
formatos do cinema. Construir uma narrativa e reinventar formas e maneiras de contar. Fazer um collage de materiais e registos familiares, tanto visuais 
como sonoros. 
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