Escola Básica de Valadares |PLANO NACIONAL DE CINEMA
O Cinema está à tua espera
A Escola Básica de Valadares está a participar no Plano Nacional de Cinema este
ano letivo pela primeira vez. Aderiram a este projeto 7 professores de várias disciplinas
(Português, Inglês, Educação Tecnológica, Educação Musical e Educação para a
Cidadania) e 150 alunos de seis turmas do 2.º ciclo (três do 5.º ano e três do 6.º ano).
Tendo em conta o tema selecionado para este projeto – Relações interpessoais,
e subtemas como a Amizade, a Família, a Gestão de conflitos, foram selecionados os
filmes Estória do Gato e da Lua, de Pedro Serrazina, e O Garoto de Charlot, de Charles
Chaplin para o dispositivo “O Cinema está à tua espera”. Esta sessão de cinema
realizou-se no dia 16 de fevereiro, nos Cinemas NOS do Gaia Shopping, e contou com a
presença dos 150 alunos das turmas participantes, acompanhados por 9 professores.
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Antes da ida ao cinema, os professores participantes fizeram um enquadramento
e uma contextualização da atividade e, à entrada da sala de cinema, foi dado a cada
aluno um bilhete simbólico alusivo à sessão. Este bilhete foi elaborado pela Equipa
PNC da escola e continha no verso a seguinte tarefa: Se no final do filme “O Garoto de
Charlot pudesses colocar uma questão a Charles Chaplin, o que lhe perguntarias?

.
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O objetivo principal foi fazer a ligação entre a ida ao cinema e as atividades que
cada professor irá realizar e aprofundar nas suas disciplinas no âmbito das temáticas
dos filmes. Os produtos finais que estão previstos nas várias turmas participantes são
os seguintes: construção de um guião bilingue, acompanhado por uma banda
sonora (5.º A e 5.º E); construção de narrativas em Educação para a Cidadania (6.º C);
elaboração de curtas-metragens a partir da construção e dramatização de
histórias (6.º E e 6.º H) Construção um "brinquedo ótico" (6.º J).

Trabalhos já realizados pelo 6.º J no âmbito do PNC.
No final do ano letivo, estes trabalhos e os restantes trabalhos serão
apresentados à comunidade escolar.
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