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Compartilhe 

Atividades gratuitas serão transmitidas pela plataforma Zoom 

Texto: Marcos Imbrizi – Fotos: Angelo Baima/PMSA 

Da Redação – No mês de julho a Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) realizará 

três oficinas gratuitas. As atividades integram o Projeto Oficina, do Ponto MIS, parceria 

da ELCV com o Museu da Imagem e do Som. As atividades, gratuitas, terão 

transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. Inscrições pelo 

link: http://l.elcv.art.br/abio.html 

A primeira oficina, ‘Telenovela no Brasil e na América Latina: história e atualidade’, 

com o roteirista, dramaturgo e diretor teatral Lucas Martins Néia, será realizada entre os 

dias 12 e 16 de julho, das 19h às 21h. A atividade é destinada a estudantes de graduação 

e pós-graduação em Comunicação Social, Rádio e TV, Audiovisual, Multimídia e áreas 

a fins, além de roteiristas, dramaturgos e escritores. Classificação: 14 anos. 

Entre os dias 19 e 23 de julho, das 19h às 21h, será a vez da oficina ‘Luz e ação – 

Fotografia como trabalho’, com o fotógrafo e professor de fotografia Beto Salgado. A 

atividade é destinada a iniciantes ou iniciados na fotografia ou interessados em começar 

esta carreira. Classificação: 14 anos. 

E a oficina ‘Cinema, patrimônio e memória coletiva’, com o roteirista e diretor André 

Manfrim, ocorrerá nos dias 26, 28 e 30 de julho, das 19h às 22h. Os encontros terão 
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como tema ‘Cinema e a produção de imagens da memória coletiva’, ‘Possibilidades e 

práticas’ e ‘Avaliação e encaminhamentos’. A atividade tem como público-alvo 

interessados em história, arquitetura, museografia, restauro e/ou demais modalidades de 

patrimônio material e imaterial. Classificação: 18 anos. 

As três oficinas serão realizadas ao vivo pela plataforma Zoom. E as inscrições gratuitas 

poderão ser feitas via Sympla, que disponibilizará 50 vagas para a cidade para cada 

oficina. O link de acesso à aula e o certificado de participação serão enviados 

automaticamente ao aluno (a) no endereço eletrônico cadastrado na ficha de inscrição. 

Mais informações: cinemaevideo@santoandre.sp.gov.br. 

Serviço – Programação do Projeto Oficina de julho do Ponto MIS – Parceria da Escola 

Livre de Cinema e Vídeo e o MIS. Oficinas gratuitas ao vivo transmitidas pela 

plataforma Zoom – 12 a 16 de julho, das 19h às 21h, Telenovela no Brasil e na América 

Latina: história e atualidade com Lucas Martins Néia. Classificação: 14 anos. – 19 a 23 

de julho, das 19h às 21h, Luz e Ação – Fotografia como trabalho com Beto Salgado. 

Classificação: 14 anos e Dias 26, 28 e 30 de julho – das 19h às 22h, Cinema, patrimônio 

e memória coletiva com André Manfrim. Classificação: 18 anos 

Inscrições: http://l.elcv.art.br/abio.html 

Mais informações: cinemaevideo@santoandre.sp.gov.br 
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