
Cinemateca Júnior 
 

Oficina O PRIMEIRO OLHAR 
com a Associação Cultural OS FILHOS DE LUMIÈRE 

 

25 – 29 de Junho de 2018 
  

Para criança s dos 6 aos 9 anos  
Marcação prévia para cinemateca.junior@cinemateca.pt 

Preço: 70 € 

 

       
 

*** 
O PRIMEIRO OLHAR é uma oficina intensiva de iniciação ao cinema, orientada por 
realizadores e profissionais de cinema. Esta aprendizagem, assente na prática, envolve a 

assimilação de conhecimentos básicos e o contacto com o equipamento técnico 
(imagem, som, montagem). Dirigida a crianças, tem como objectivo levá-las a descobrir 

outros universos e a inventar os seus próprios universos através da exploração do 
cinema como exercício do olhar e como construção sensorial e conceptual. A passo com 
a descoberta da arte cinematográfica dá-se a descoberta do mundo que rodeia todos 
aqueles que o olham através da câmara de filmar.  
No âmbito desta oficina os participantes realizam um filme idealizado e produzido por 
eles, que a cada oficina enriquece um património composto de olhares e imaginários 
sobre a cidade e as suas paisagens. 
 

*** 
 
 
 
 
 



Os Filhos de Lumière é o nome de uma associação cultural, vocacionada para a sensibilização 
para o cinema enquanto forma de expressão artística. Criada no ano 2000 por um grupo de 
cineastas e amantes de cinema, no âmbito da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura, a 
associação concebe, organiza e orienta actividades que visam levar crianças e adolescentes a 
apreciar, compreender e criticar as obras que resultam da prática da arte cinematográfica.  

*** 
 
Horário: 
Segunda, Terça, Quinta, Sexta: 9h30 | 17h00 (pausa do almoço das 13h00 às 14h30)  
Local: Cinemateca Júnior 
Quarta: 9h30 | 18h30 (pausa do almoço das 13h00 às 14h30)  
Local: Jardim Botânico de Lisboa no Museu de História Natural e da Ciência (Rua Escola 
Politécnica, 56/58 Lisboa) 
 
Refeição:  As crianças podem almoçar connosco. Na Cinemateca Júnior, temos à  disposição um 
espaço para refeições com micro-ondas. Fazemos notar que não dispomos de loiça nem 
talheres. Na quarta-feira, as crianças podem trazer comida para um piquenique no Jardim 
Botânico.  
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