
 

         Cinemateca Júnior vai a casa 
 
 

 

 

 

Este período em casa parece ter vindo para ficar durante algum tempo. Isso obriga a que 

tenhamos que nos adaptar e reinventar formas de aprender. Por isso a Cinemateca decidiu 

continuar as atividades do serviço educativo diretamente em tua casa! Queremos que a tua 

imaginação continue em alta e que te mantenhas seguro.  

 

Oficina 1 minuto em casa 

Atividade em linha 

 

 

 

Conceção e orientação: Cláudia Alves e Maria Remédio 

Idades: para crianças dos 8 aos 11 anos 

Datas: sábados 6, 13 e 27 de Junho (3 sessões via zoom) 

Horário: 11:00 às 12:30 

Duração de cada sessão: 1h 30m (total: 4h30m via zoom + atividades para fazer em casa) 

Limite máximo: 10 participantes 

Inscreve-te AQUI com o teu nome e o nome de um amigo ou amigos até dia 03 de Junho às 

12h00 (dentro do limite de inscrições disponíveis).  

Preço: 15€  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ44iUbpULdbOh0KrMTuAmY_MvpwPYAqZWEktR5zqv2HZV4g/viewform?vc=0&c=0&w=1


Sinopse: 

Um minuto em casa! Neste momento em que temos que estar mais por casa, e já cá estamos 

há mais de dois meses, que imagem/plano/situação imaginamos passar para um minuto em 

movimento? Vamos recuar até ao tempo dos irmãos Lumière para compreender como eles 

fixavam num minuto as atualidades da sua época. E nós, como queremos recordar no futuro 

estes tempos que vivemos agora? Vamos “fixar” momentos num filme coletivo feito por todos 

nós ao longo desta oficina. Cada um fica responsável por um fragmento! 
 

Metodologia: 

Cada sessão é dividida em duas partes: 

• Na 1ª parte visionamos alguns filmes curtos e fazemos uma discussão em grupo, com 

foco na linguagem cinematográfica (O que mostramos/ escondemos? Como 

mostramos? O que queremos contar? Qual a função do som? E das imagens a cores?). 

• Na 2ª parte lançamos uma atividade prática em que podemos assentar os conceitos 

explorados na 1ª parte e, por fim, lançamos um desafio para realizar em casa, entre 

sessões. 
 

Calendarização: 

A oficina será repartida em vários momentos: 
 

Sábado 6 Junho Sessão I - Zoom - Porquê 1 minuto Lumière? 
Apresentação. 
Minutos Lumière: visionamento, dinâmica de grupo 
Lançamento de atividade (minutos a preto e branco em casa). 

5 dias 6 a 11 Junho Tempo para realizar os vídeos feitos em casa  

5ª feira 11 Junho Data limite de envio dos vídeos feitos em casa 

 12 Junho Edição dos vídeos recebidos 

Sábado 13 Junho Sessão II - Zoom - Um salto no tempo! 
Visionamento dos filmes feitos em casa e feedback. 
Um mundo de possibilidades dentro de casa: perspetivas novas! 
Proposta de um filme coletivo: explicação das “regras”. 
Dinâmica de grupo. 
Lançamento de atividade (minutos a cores em casa). 

10 dias 13 a 23 Junho Tempo para realizar os vídeos feitos em casa 

3ªfeira 23 Junho Data limite de envio dos vídeos feitos em casa 

 23 a 26 Junho Edição dos vídeos recebidos 

Sábado 27 Junho Sessão III - Zoom - Rumo ao futuro!  
Visionamento dos filmes feitos em casa e feedback. 
Reunião de todos os vídeos. 
Dinâmica de grupo: se eu pudesse...  

Se eu pudesse filmar onde quisesse eu filmava… 

Se eu pudesse filmar como quisesse eu filmava… 

Se eu pudesse filmar quando quisesse eu filmava… 

 

 

 



Objetivos principais: 

• promover o contacto direto com obras cinematográficas; 

• incitar a familiarização com a linguagem do cinema (conceitos a explorar: 

enquadramento, posição e espaço, tempo e ritmo, ideias sonoras, luz/ sombra); 

• desenvolver as capacidades de observação, perceção visual e sonora, análise e 

pensamento crítico. 

 

Material necessário: 

• Computador com internet, com ZOOM instalado (também deve possuir câmara e 

microfone integrados). 

• Telemóvel ou máquina fotográfica digital. 
 

 

 

Para mais informações contacta-nos através do email: cinemateca.junior@cinemateca.pt 

 

Plataforma digital usada: ZOOM 

Link de acesso: será disponibilizado após a confirmação da sua inscrição. 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

www.cinemateca.pt 


