
Sessão Especial para Escolas | 1º e 2º ciclos 

As sessões DocEscolas são sessões de cinema para alunos dos vários graus de ensino, acompanhadas de

debate,  realçando  a  pertinência  artística,  social  e  política  do  filme  assistido.  A presença  de  um  dos

programadores do festival, é essencial para ajudar a criar um espaço de aprendizagem e crescimento do

público infantil e juvenil. Nesta sessão, pensada exclusvamente para o 1º e o 2º ciclos, propomos explorar a

relação do cinema com o papel do espectador a partir de três filmes. A sessão é seguida de uma visita

guiada à exposição permanente do Pré-Cinema, na Cinemateca Júnior.

 

Filmes a Explorar:

Por primera vez 

Octávio Cortázar  | 1967, Cuba, 10 min

Dois cubanos equipados com um caminhão, um projector de 16mm e um gerador de energia viajaram nos

anos 60 por aldeias remotas no interior de Cuba, realizando sessões de cinema. A 12 de Abril de 1967, na

aldeia “Los Mulos” cerca de cem pessoas viram um filme pela primeira vez. A plateia reage com emoção à

projecção de "Tempos Modernos” de Charles Chaplin.

Ociel del Toa

Nicolás Guillén Landrián | 1965, CUBA, 16 min

uma visão poética das vidas das pessoas que vivem nas margens do rio Toa, em Cuba. Ociel é um jovem

que vai à escola e que trabalha como barqueiro no rio Toa. Um filme que nos fala da dureza da vida, dos

sonhos e da morte.

The New Janitor

Charlie Chaplin | 1914, EUA, 12 min

Um porteiro, interpretado por Chaplin, é demitido de seu emprego por ter acidentalmente deixado cair pela

janela um balde de água sobre o presidente do Banco. Enquanto isso, um dos gerentes do banco, está a



ser ameaçado por não pagar as suas dívidas e decide asaltar o banco. Charlot decide, então, ajudá-lo, até

que um verdadeiro ladrão aparece. 

25 OUT / 10.00, São Jorge – Sala Manoel de Oliveira

Preco: 1 Euro (por aluno, mínimo de 10 alunos)

É necessaria marcacao previa: https://goo.gl/tvepc6 

A seguir, como complemento desta atividade, será efetuada uma visita guiada à “Exposição Permanente

de Pré-cinema” na CINEMATECA JÚNIOR, na Praça dos Restauradores, serviço educativo da Cinemateca

Portuguesa – Museu do Cinema (duração máxima: 60 min). 

O  objetivo  é  proporcionar  aos  alunos  uma  viagem  de

descoberta em torno da arte cinematografia, que se inicia

nos espetáculos de sombras, passa pelos espetáculos de

lanterna  mágica  e  do  Mundo  Novo,  pela  invenção  da

fotografia  e  dos  brinquedos  (ópticos)  que  animam  as

imagens. Por fim vamos ver os primeiros filmes exibidos, há

mais de 100 anos, realizados com uma invenção dos irmãos

Lumière, a que eles chamaram“cinematógrafo”.

Formadora: Cláudia Alves

Cláudia  Alves  é  artista  visual  e  realizadora  independente.  Formou se  em  realização  pela  Escola‐

Internacional de  Cinema  de  San  António  de  Los  Baños  (Cuba),  fundada  por  García  Márquez  e

outros  prestigiosos intelectuais latino americanos. Anteriormente licenciou se em artes plástica pintura na‐ ‐ ‐

Faculdade de Belas Artes  de  Lisboa  e  estudou  na  Academia  de  Belas  Artes  de  Brera,  em  Milão.

Cláudia  trabalhou  como realizadora e directora de fotografia em documentários filmados em Portugal,

Brasil,  Cuba  e  Índia.  Os  seus  filmes  foram  exibidos  na  televisão  portuguesa  (RTP2),  projectados  e

premiados em festivais internacionais. 

Adora ensinar e aprender! Foi professora no ensino secundário, responsável pela concepção e coordenação

de workshops de documentário comunitário, bem como outros ateliers de expressão plástica. Colabora com

o serviço educativo da Apordoc e do Doclisboa desde 2014. 
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