
Ano Letivo 2021/2022 
 

Agrupamento de Escolas de Pevidém (151040)                

_____________________________________________________ 
Rua da Circunvalação, 782 
Apartado 3024 – S. Jorge de Selho 
4835-315 Guimarães 
Telefone: 253 532 335 / 65 Fax: 253 531 671 
email: direccao@aepevidem.pt; secretaria@aepevidem.pt  

 

 

  

PLANO NACIONAL DE CINEMA | 2021-2022 

O Plano Nacional de Cinema (PNC) é uma iniciativa conjunta da Presidência do Conselho de 
Ministros, através do Gabinete de Sua Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura, e do Ministério 
da Educação e Ciência, pela Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário. Será 
operacionalizado pelo Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA), pela Cinemateca Portuguesa, 
Museu do Cinema e pela Direção Geral de Educação (DGE). 

 O PNC é um projeto inteiramente nacional. Dirige-se aos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas, que nele se inscrevem de forma voluntária visando a valorização de uma 
cultura audiovisual junto das comunidades educativas, e propõe-se dar mais visibilidade à arte 
do cinema em contextos pedagógicos. 

O PNC realiza formação gratuita a professores, de acordo com o número de interessados por 
área geográfica.  

Na implementação do PNC o Agrupamento de Escolas de Pevidém irá continuar a realizar 

parcerias com diversas entidades, a saber: Cineclube de Guimarães, Câmara Municipal de 

Guimarães, Centro Paroquial de Pevidém. 

Objetivos gerais  

 Contribuir para a promoção e desenvolvimento da literacia fílmica e audiovisual junto 
dos alunos;  

 Promover a análise crítica e reflexiva sobre o cinema como veículo de cultura e 
formação integral; 

  Possibilitar a interdisciplinaridade e a intertextualidade ao nível dos diferentes 
discursos e áreas de conhecimento;  

 Formar públicos para o cinema; 
 Educar para a cidadania e para o usufruto de uma forma de arte coletiva. 

Conteúdos 
 História, Estética e Linguagem do Cinema;  
 Géneros: animação, documentário e cinema de autor;  
 Articulação entre o filme e os objetivos/conteúdos das disciplinas. 

Metodologia 
 Abordagem do filme enquanto objeto artístico, através da descodificação da 

linguagem e estética e do enquadramento histórico e cultural;  
 Integração das Atividades do PNC no Plano de Atividades do Agrupamento e nos 

Planos de Turma;  
 Os professores das turmas envolvidas abordarão as temáticas do filme, cruzando-as 

com a sua disciplina e estimulando os alunos a desenvolverem atividades ou trabalhos;  
 Criação de estratégias que possibilitem a análise fílmica e experimentação artística; 
 Promoção do contacto dos alunos com o cinema no seu local natural – uma 

deslocação, pelo menos, à sala de projeção (Centro Paroquial de Pevidém), no âmbito 
da iniciativa “O cinema está à tua espera”, tal como prevê o PNC;  
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 O Professor coordenador do PNC no Agrupamento, organizará as atividades com uma 
equipa de professores, coordenando e providenciando a divulgação de documentos e 
trabalhos interdisciplinares de alunos. 

O Projeto a aplicar no presente ano letivo visa contribuir para melhorias e aprofundamento do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Plano Nacional de Cinema. 

Objetivos do PNC para o ano letivo de 2021/2022 no Agrupamento de Escolas: 

 Implementar atividades do PNC nos Planos de Turma das diversas turmas; 

 Fomentar a utilização da plataforma de filmes e recursos do PNC; 

 Melhorar e reforçar o trabalho colaborativo dos envolvidos no projeto: equipa do 
PNC e professores colaboradores; 

 Realizar uma compilação de filmes e materiais didáticos no âmbito do PNC, 
realizados ao longo do ano; 

 Promover a articulação dos conteúdos dos filmes com o património curricular das 
disciplinas e projetos da escola: Educação para a Cidadania, Projeto de Educação 
para a Saúde, Projeto “Eco-Escolas”; 

 Mater/Reforçar parcerias com as entidades envolvidas (Cineclube de Guimarães, 
Câmara Municipal, Centro Paroquial de Pevidém, Cinanima, entre outras); 

 Implementar atividades com os alunos no âmbito do cinema (linguagem do 
cinema, análise fílmica; projetos artísticos); 

 Realizar projetos de realização de vídeo e/ou cinema de animação, envolvendo 
conteúdos disciplinares e/ou temas de cidadania e desenvolvimento;  

 Realizar atividade de cinema no modo “O Cinema Está à tua Espera” em sala de 
cinema real a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos; 

 Realizar um levantamento de opiniões dos alunos; 

 Incentivar e fomentar a formação de professores, o trabalho de equipa e partilha 
de materiais e experiências. 

 Divulgar atividades do âmbito do projeto “O Cinema vai à Escola” nos diversos 
meios: cartazes, publicações impressas, meios digitais. 
 

Harmonização com as Metas/Objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento: 

M1 – Sucesso Educativo e Abandono Escolar 

O1 - Manter e/ou Melhorar o sucesso educativo: 

• Proporcionar aos alunos experiências positivas e estratégias promotoras do gosto pela 

disciplina e o sucesso 
M3 – Articulação Escola/Família/Comunidade 

04 – Melhorar a comunicação com os pais e encarregados de educação 

• Divulgar as atividades desenvolvidas no âmbito Plano Nacional de Cinema em diversos 

meios. 
M4 – Cidadania e Desenvolvimento 

O6 – Melhorar os comportamentos, atitudes e valores 

• Realizar atividades com os alunos que promovam as atitudes de cidadania; 
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• Implementar aspetos de cidadania de forma transversal no Plano Nacional de Cinema 

dinamizando atividades em parceria com várias entidades e projetos da escola; 
O7 – Desenvolver a consciência crítica sobre as problemáticas da cidadania e do 

desenvolvimento 

• Promover a reflexão acerca de problemáticas da cidadania e desenvolvimento, 

nomeadamente através do debate com os alunos, reflexões escritas;  

• Promover o trabalho em equipa e o envolvimento em atividades coletivas, refletindo 

sobre questões que lhes estejam associadas. 

 

M6 – Fixação dos alunos 

O9 – Manter o número de alunos a frequentar atualmente o Agrupamento 

• Contribuir para que o Agrupamento seja uma referência, e como tal, a primeira 

escolha para as crianças e jovens da área de influência. 

 

M7 – Articulação e Supervisão 

O10 – Melhorar a implementação de medidas e estratégias de coordenação e articulação 

curricular quer a nível horizontal quer a nível vertical. 

• Fomentar a partilha de materiais entre docentes, com vista à melhoria no processo de 

ensino/aprendizagem; 

• Promover a articulação curricular, o trabalho colaborativo com vista a aprendizagens 

significativas dos alunos; 

• Promover nas atividades desenvolvidas as diversas literacias (transliteracias), a cultura 

visual e a educação para os media, bem como a linguagem e estética do cinema, de forma 

transdisciplinar envolvendo conhecimentos de várias áreas disciplinares. 

 
Equipa de trabalho de implementação do projeto 

1º Ciclo: 
- Corina Augusto 
- Américo Ribeiro 
 
2º Ciclo: 
- Pedro Cruz (EV/ET); 
- Graça Macieira (História /cidadania); 
- Américo Ribeiro (EV/ET); 
 
-3º Ciclo: 
- Pedro Cruz (EV/ET); 
- Catarina Carvalho (Geografia/Cidadania); 
- Sílvia Couto (Geografia/cidadania); 
- Ana Vizinho (Português) 
 
Colaboradores: 
- Vítor Melo (Biblioteca Escolar) 
- Direção  
- Professores dos diversos Conselhos de Turma 
 
Destinatários - Turmas a integrar o projeto 
Todos os alunos; alunos participantes no projeto.  
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Professores colaboradores 

Todos os professores dos respetivos conselhos de turma. Cada conselho de turma realizará um 

plano com os filmes a visualizar, disciplinas envolvidas e atividades realizadas. Será enviado um 

modelo do mesmo plano.  

Os professores devem solicitar inscrição prévia (máximo de 10 professores) na plataforma 

online do PNC para ter acesso aos filmes, em modo “streaming”: https://pnc.gov.pt/- 

  

Organização atividades (sessões de cinema, ou outras atividades do âmbito do PNC 

(datas a definir com os professores colaboradores, ao longo do ano letivo – realizar plano em 
Conselho de Turma): 

 

 

Escola 

(sala de aula, biblioteca ou 

outros) - Filmes da 

plataforma online. 

Sala de cinema (Centro Paroquial) 

O Cinema está à tua Espera (Lista restrita 

de filmes para auditório) – Organização da 

equipa do PNC 

1º ciclo 2 sessões 1 sessão (4º ano) 

2º ciclo 
3 sessões (definidas em 

Conselho de Turma) 
1 sessão 

3º ciclo 
3 sessões ( definidas em 

Conselho de Turma) 
1 sessão 

 

Avaliação do projeto 

- No final de cada período será feito um ponto de situação realizando-se o levantamento dos 

filmes abordados, turmas e número de alunos envolvidos; 

- Balanço final do número de alunos/turmas envolvidos; 

- Relatório final do projeto (consecução dos diferentes objetivos propostos). 

Custos Previstos 

200€ 

Coordenador do PNC 

___________________________ 

Pedro Cruz 
pncpevidem@gmail.com 
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