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? 
Qual a primeira  

imagem em movimento 

televisiva ou cinematográfica 







Fort Apache (1948) 

John Ford 



“Citizen Kane” (1941) 

Orson Wells 



"Modern Times” (1936) 

Charlie Chaplin 



“Johnny Guitar”(1954) 

Nicholas Ray 



"White Heat“ 1949) 

Raoul Walsh 



"The Grapes of Wrath“ 

(1940) 

John Ford 







"Yellow Submarine“(1968) 

George Dunning 

 

Les maîtres du temps“(1982) 

René Laloux 

 

“Pas de deux“(1968) 

Norman McClaren 

 

"Krysar" 1986) 

Jirí Barta 



 Quando uma imagem passa de estática a ativa, 
criando a ilusão de movimento, 

 É produzido pela gravação de imagens fotográficas 
com câmeras cinematográficas, videográficas e/ou 
processos digitais, 

Imagem em movimento:  




Ver diferentes meios e géneros de expressão de imagem em movimento; 


Analisar e discutir formas de abordagem a temas distintas; 


Criar o desejo de querer fazer; 


Fazer (ideia, argumento, storyboard, técnicas, equipamento, etc…) 

    Em sala de aula            
VER|CRITICAR|FAZER 


Utilizar diferentes formas de comunicação (verbal/não verbal). 


Escolher e aplicar diferentes estratégias de forma a transmitir 
corretamente mensagens utilizando diferentes formas de comunicação.  


Participar em atividades e aprendizagens, individuais e coletivas, de 

acordo com regras estabelecidas. 

    Objetivos: 



    Desenvolvimento 
 

Conhecer os conteúdos das disciplinas 

curriculares onde os professores 
obtenham maior taxa de insucesso. 

Seleccionar conteúdos 

interdisciplinares. 

Planificar com a equipa os conteúdos 

a ser abordados de forma 

interdisciplinar. 
Equipamento, materiais e custos. 

Aplicação 

Realização 

Avaliação. 

Conclusões 



◄2007 
Eco-TV 
Percurso Alternativo 

2008► 
O meu Cavalo é… 

Percurso Alternativo 

◄2009 
Livros … 
Percurso Alternativo 

2010► 
O Menino de todas 

as cores 
Percurso Alternativo 



◄2010 
1º lugar 
Agência Portuguesa de Ambiente 

“O último impulso” 

2011► 
Dia dos namorados 

“Re-Tratamento” 

2014► 
Abandono escolar-Agitana-te E5G  

“ABC de uma só vez” 



Avaliação 

 Estímula o sentido crítico dos alunos; 

 Equipa os alunos de uma linguagem artística específica 
do cinema; 

 Promove a interdisciplinaridade;   

 Solidifica as aprendizagens; 

 Liberta os alunos de preconceitos e/ou estereótipos; 

 Fortalece as relações entre alunos e professores;  



Fort Apache (1948) 

John Ford 



Obrigado! 


