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transformam cineclube escolar em
espaço de protagonismo e são
premiados no Desa�o Criativos da
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A criação de canais de expressão
e espaços de protagonismo
eram demandas antigas dos
alunos da EMEF Professor José
Carlos Nicoleto Zito, em São
Paulo (SP). Porém, eram muitas
as barreiras encontradas pelos
estudantes. Em 2016, os alunos
iniciaram um projeto para
fundar um grêmio estudantil
que, em virtude do cenário
político brasileiro à época, foi
cancelado pela direção. Sem se

darem por vencidos com mais essa negativa, alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental criaram uma alternativa para se comunicarem e darem vazão aos
problemas vivenciados no contexto da sua comunidade: o “Cinezito: a Educação
através do Cinema”, um cineclube escolar que foi um dos 11 projetos premiados
na 4ª edição do Desa�o Criativos da Escola.

A partir da pergunta “Quais são os problemas que mais nos afetam
diretamente?”, proposta durante uma reunião para elaboração do Trabalho
Colaborativo de Autoria (TAC), os jovens elencaram problemáticas como
alcoolismo, consumo de drogas e violência contra a mulher. Alunas e funcionárias
da escola, inclusive, relataram suas experiências pessoais sobre essas três
questões. Dispostos a dar vazão a essas angústias, que não podiam ser
expressadas livremente na escola, o grupo pensou em transformar essas
questões em uma produção audiovisual. Para isso, os jovens se dividiram e
assumiram todas as funções técnicas e, com a orientação de uma professora,
criaram um projeto para denunciar o machismo, tema mais recorrente.

Todas essas experiências resultaram no curta-metragem “Segredos entre elas“,
que teve sua estreia no “Cinezito”, o canal de protagonismo tão sonhado pelos
estudantes. Por sua relevância, o documentário não �cou restrito apenas ao
cineclube escolar, entrou na programação da Mostra Escola Livre de Cinema e
Vídeo (ELCV)), com exibições no Sesc Santo André. Também foi exibido e debatido
em algumas unidades dos Centros de Artes e Esportes Uni�cados (CEUs), em São
Paulo, sendo que as exibições arrancaram elogios do público.

Esta é a terceira vez seguida que um projeto de São Paulo é premiado no Desa�o
Criativos da Escola. A cerimônia de premiação dos 11 projetos selecionados será
no dia 4 de dezembro, em Fortaleza (CE), com a participação de três estudantes e
um educador de cada um dos grupos selecionados. A transmissão do evento será
feita ao vivo pelo canal do Youtube do Criativos da Escola.

Foi também pelo terceiro ano consecutivo que o Desa�o contou com o apoio do
programa Parceria Votorantim pela Educação, do Instituto Votorantim, nos 105
municípios onde desenvolve suas atividades. Um dos 11 projetos selecionados é
fruto dessa parceria.

Sobre o Instituto Alana

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem �ns lucrativos, que
aposta em programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena
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da infância. Criado em 1994, é mantido pelos rendimentos de um fundo
patrimonial desde 2013. Tem como missão “honrar a criança”.

Informações para a imprensa

2PRÓ Comunicação

alana@2pro.com.br

Belisa Barga / Elisabete Machado / Myrian Vallone

Tels. (11) 3030.9401 / 9464 / 9404 
Novembro / 2018

Concursos & Cursos

Con�itos e Guerras

Copa América e Libertadores

Copa das Confederações

Copa do Brasil e Brasileirão

Copa do Mundo 2018

Copa Sudamericana

Crise Hídrica e Desabastecimento

Crise na Petrobras & Lava Jato

Cultura e Educação

Custo Brasil e In�ação

Dicas Dia Dia

Doenças e Epidemias

Economia e Negócios

Eleiçoes 2018

Eliminatórias da Copa

Emprego e Trabalho

Enem/Fies/sisu/vestibulares

Esporte Radical – UFC

Estaduais de Futebol

Estilo e Moda

Eventos e Acontecimentos

Exportação e Importação

Funcionalismo & Servidores

Futebol Mundial e Mercado da Bola

Galeria de Imagens

Geral

Greves e Protestos

Impeachment

Indústria e Comercio

Informativos e Notícias

Internacional e Mundo

Justiça e Ordem

Lançamentos e Novidades

Lazer e Saúde

Levantamentos e Pesquisas

Loterias

Mato Grosso do Sul

Olimpíadas 2016

Paralimpíada

 HOME TRÊS LAGOAS POLÍTICA ARTIGOS & OPINIÕES ATLETISMO E ESPORTE POLÍCIA VIOLÊNCIA E

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=508965
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=508971
https://mail.terra.com.br/mail/index.php?r=message/compose&mailto=alana@2pro.com.br
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=51
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=28
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=32
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=74
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=33
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=80
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=79
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=72
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=64
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=49
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=38
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=62
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=30
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=36
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=83
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=67
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=56
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=65
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=81
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=34
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=59
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=17
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=37
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=66
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=82
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=53
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=54
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=25
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=40
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=45
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=19
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=31
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=42
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=47
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=44
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=29
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=24
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=43
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=27
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=71
http://jornaldiadia.com.br/2016/
http://jornaldiadia.com.br/2016/
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=22
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=26
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=50
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=12
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=35
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=17


05/12/2018 Estudantes de São Paulo (SP) transformam cineclube escolar em espaço de protagonismo e são premiados no Desafio Criativos …

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=508968&fbclid=IwAR1cevMiSYJ_6Ou0Fi_A3ShFxV-NrZynsvic3DW1IKcBE4oSRyU2_wh8Nf0 4/4

Polícia Violência

Política

Publicações

Receitas e Sabores

Religião

Três Lagoas

Turismo e Lazer

TV Dia Dia & Vídeos

WEB10

Contato

Telefone 
(67) 06735248245 
E-Mail: jrdiadia@terra.com.br 
Rua Luiz Espinelly, 657 
Bairro: Santa Terezinha

Expediente

Jornalista responsável 
Ray Santos 
Editor Chefe 
Daniel

Web Master

Valdei José
valdei@web10.net.br
(67)9283-4255

Hospedagem

Web10 -
www.web10.net.br
web10@web10.net.br

Copyright © 2018 Jornal Dia Dia. Todos os direitos reservados. 
Tema: ColorMag por ThemeGrill. Powered by WordPress.

 HOME TRÊS LAGOAS POLÍTICA ARTIGOS & OPINIÕES ATLETISMO E ESPORTE POLÍCIA VIOLÊNCIA E

http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=35
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=26
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=20
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=46
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=55
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=22
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=61
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=68
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=63
http://jornaldiadia.com.br/2016/
https://themegrill.com/themes/colormag
https://wordpress.org/
http://jornaldiadia.com.br/2016/
http://jornaldiadia.com.br/2016/
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=22
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=26
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=50
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=12
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=35
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=17

