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Articulação
Interministerial

Cultura e
Educação

Atividades dinamizadas

Motivar as crianças e os jovens para a 
fruição/reflexão e a experiência artística 
e técnica do cinema; acompanhar os 
planos de atividades nas escolas
(Perfil do Aluno , Inclusão, Cidadania)

Formação de públicos de Cinema –
Sessões de Cinema
«O Cinema está à tua espera»

Programa de Formação de docentes 
em Literacia Fílmica/Educação 
Cinematográfica

Linhas orientadoras

Promover a aproximação entre 
instituições culturais e 
educativas

Implementar a literacia fílmica 
em contexto (s) educativo (s)

Valorizar o património fílmico 
português
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PLANO NACIONAL DE CINEMA
Protocolo Institucional: Direção-Geral da Educação (DGE) , Instituto do Cinema e 
do Audiovisual (ICA), Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema (CP-MC)



Promover sessões de cinema prende-se diretamente

com a diretiva da formação de públicos que ficou

enunciada na Lei do Cinema e do Audiovisual, em

2012. Já em 1998, João Mário Grilo afirmava que

cuidávamos pessimamente da memória do público e

que uma das formas mais aceitáveis para criar

público de cinema era levar os alunos às salas de

cinema. (Grilo, 1998))



EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS EM SESSÕES DE CINEMA

Fonte: PNC/DGE

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Meta Inicial/Total a atingir 5.000 20.000 30.000 50.000

Total de alunos envolvidos em 
sessões de cinema

10.898 24.891 46.781 64.221

N.º de Sessões de Cinema

Total de sessões inicial/ 
previstas

Cerca de 60 Cerca de 70 Cerca de 70 Cerca de 80

Organizadas pelo PNC 29 47 74 93
Auditório Escolar -
2.792/38 sessões
Sala de Cinema - 5.404 
/55 sessões

Organizadas pelas Escolas 43 130 400 + de 500

total de sessões realizadas 72 177 474 593

Alunos envolvidos nas sessões de cinema
Total de alunos nas sessões do 
PNC em sala e em auditório 
escolar

2.925 7.000 6.800 8. 196

Total de alunos envolvidos nas 
sessões realizadas pelas 
escolas

7.973 17.897 39.981 56.025



Sessão de Cinema 
para escolas, Leiria.
Projeção de Pedro e 
Inês, de António 
Ferreira
c/ a presença de 
Joana de Verona / 
janeiro 2019
Parceria - Município 
de Leiria e PNC



Ensino 
Artístico

Educação 
Artística

Educação 
para/com 
os Média

Ensinar 
utilizando o 
Cinema (escola 
e sala de 
cinema)



Valorizamos a importância das literacias em

comunicação audiovisual e em arte. Se não

as conhecermos, consumimos de forma

pouco crítica representações e narrativas,

sejam elas de natureza científica,

publicitária, literária, religiosa, política,

artística…
Filmagens da série Game of Thrones

Educar o olhar e o ouvido.

Quando vemos e ouvimos um qualquer

produto audiovisual (cinema, TV, ecrã,

plataforma), interessa compreender que

emoções são provocadas e como é que elas

são selecionadas e induzidas… Como é que se

constrói uma narrativa audiovisual?



Acho que é preciso ensinar não só a utilizar a internet, mas a

conhecer o mundo da internet.

É preciso ensinar a saber como é selecionada a informação nos

média, pois a informação passa sempre por uma seleção – como e

porquê?“

Edgar Morin, citado por Manuel Pinto (Universidade do Minho)

Projeto Crianças Prime1rº - Serviço educativo do Festival CINANIMA



Oficinas Doc4Kids, 
DocLisboa, 2018

Projeto Crianças Prime1rº
Serviço Educativo do 
Cinanima, 2019, Espinho



Festival Cinedita, Escola Secundária de Arganil





Each new innovation in the entertainment 
industry, there has been worry that it will 
kill the movie industry. Talking pictures, 
technicolor movies, television, basic cable 
and smartphones were all seen as 
disruptors. And yet we’re still here.

Charles Rivkin, 
Motion Picture Association of America

Diretor Executivo 

https://www.cnbc.com/2019/04/08/netflix-isnt-killing-theaters-
people-who-steam-more-see-movies-more.html



Paris 
Match, 
1953



O Império do Cinema contra-atacou…

The Robe (1953), 
Henry Coster
This is Cinerama 
(1952), Merian
C. Cooper
Ernest B. 
Schoedsack



Wim Wenders, Room 666, 1982



O cinema é toda outra coisa: um grande

espaço, um grande ecrã, um grande som,

uma grande imagem…. tudo aquilo que se

vai passar numa sala de cinema constitui uma

ilha no meu dia, arrancada ao real para entrar

no sonho.
Bénard da Costa, 1994



2018



Jean-Luc Godard, Conferência de Imprensa do Festival de Cannes, 2018



A expansão da 
cultura da imagem e 

do som



A experiência transmedia…







PLANO NACIONAL DE CINEMA
Dispositivo «O Cinema está à tua espera»



- digitalização e preservação do património audiovisual nacional,

muito em particular no cinema português.

- preservação digital e acesso digital das escolas aos filmes

recomendados pelo Plano Nacional de Cinema, desenvolvendo-

se uma estratégia de preservação e um repositório de cinema

que possa, adicionalmente, ser utilizado na divulgação do

cinema português nacional e internacionalmente, usando a

Internet.

PROJETO CHIC - Plataforma Tecnológica em streaming de apoio

ao Plano Nacional do Cinema – promoção da literacia para o

cinema e divulgação de obras cinematográficas portuguesas.







INSCRIÇÕES 
DE ESCOLAS 

VIA 
PLATAFORMA



REQUISIÇÃO 
DE FILMES 

VIA 
PLATAFORMA



INFORMAÇÃO 
SOBRE 

FILMES VIA 
PLATAFORMA



INFORMAÇÃO 
SALAS DE 
CINEMA



- Envolver parceiros, criadores, produtores e 
distribuidores  e demais agentes do setor do 
cinema e audiovisual

PRÓXIMOS DESAFIOS

- Alargar o debate sobre as exibições em 
contextos pedagógicos, na escola e em sala de 
cinema/auditório 

- Estipular, caso a caso, o enquadramento 
relativo a direitos de autor e conexos 




