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“Ciclo de Cinema”

“Ciclo de Cinema”
(“Festa do Cinema”)

Nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de maio de 2017, das dezanove horas às vinte e três horas, a equipa
técnico-pedagógica do curso de Educação e Formação de Adultos – EFA - Nível Secundário e Habilitação
Escolar – S (percursos formativos S, tipos A, B e C) e os seus formandos participaram na atividade “Ciclo
de Cinema”, na nossa escola, de acordo com o previsto no “Plano Anual de Atividades”.
Esta equipa primeiramente selecionou filmes relacionados com os temas abordados ao longo do ano
letivo nas sessões/aulas.
Nas sessões das componentes da formação, sobretudo nas sessões/aulas de “Cidadania e
Profissionalidade (C.P.)”, “Cultura, Língua, Comunicação (C.L.C.)” e “Portefólio Reflexivo de
Aprendizagens (P.R.A.)”, a coordenadora de curso e formadora Mónica Lobo produziu os materiais
necessários para que mais esta atividade decorresse. Deste modo, elaborou o convite, os cartazes, o
programa, bem como toda a documentação necessária.
Mas, o “programa”, precisava de duas visitas de estudo. Assim sendo, o Conselho Executivo da nossa
escola autorizou as visitas de estudo – as idas ao “Cinema” possibilitando assim o visionamento dos
filmes: “Rei Artur - A Lenda da Espada / King Arthur: Legend of the Sword”, no “NOS Cinemas Forum
Madeira”, no Funchal e “Conspiração Terrorista / Unlocked”, no “MadeiraShopping (Cineplace
MadeiraShopping)”, também no Funchal. Assim, a turma “EFA S um” participou simultaneamente na
“Festa do Cinema” que decorreu a nível nacional com bilhetes a 2,5 euros. Para além disso, os
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formandos visionaram outros filmes, na “sala de sessões” da escola: “O Caso Spotlight / Spotlight”;
“Ex Machina” e “Babel”.
Após o visionamento, interpretação, análise e discussão dos filmes decorreram debates sobre os
mesmos e os formandos foram unanimes em considerar o “Rei Artur - A Lenda da Espada / King Arthur:
Legend of the Sword” - o melhor filme.
Sob o olhar atento dos formadores e coordenadora, os formandos demonstraram mais uma vez
empenho, motivação e alegria em mais esta atividade da turma.
Portanto, este ano letivo, a nossa turma “EFA S um” decidiu ir ao cinema, isto é, os formandos
participaram no “Ciclo de Cinema” na “sala de sessões” da escola e na “Festa do Cinema” – “Evento
cinematográfico nacional”.
Esta atividade revelou-se diferente, uma vez que todos participaram com enorme alegria, boa
disposição e vivacidade.
Todos os dias, ao final da tarde, os formandos, os formadores e a coordenadora de curso encontraramse na escola para todos os preparativos.
Mais tarde, formandos, amigos, funcionário, formadores e coordenadora participaram ativamente neste
“Ciclo de Cinema”.
No término das atividades de cada noite, os formandos e a coordenadora de curso prepararam sempre
o dia seguinte. E nas noites que foram ao cinema, os formandos comunicaram sempre com a
coordenadora de curso o seu - “bom regresso a casa”!
Esta atividade da turma teve como principal objetivo fazer com que os nossos jovens EFA participassem
ativamente em atividades culturais.
Desta forma é de enaltecer a alegria, motivação, interesse, vivacidade e dedicação na concretização
de mais esta atividade - “Ciclo de Cinema” dos formandos EFA.
Muito obrigada aos formandos do Curso EFA – noturno, sem eles mais esta atividade não seria possível.
Muito Obrigada!
A Coordenadora de Curso agradece a colaboração de toda a equipa técnico-pedagógica na preparação e
concretização desta atividade e em nome da equipa técnico-pedagógica agradece a colaboração dos
formandos e dos amigos - Cláudia Costa e Eusébio Catanho, dos formadores, do Exmo. Senhor
Funcionário Duarte Sousa e ainda o apoio do Conselho Executivo.
É ainda de salientar, agradecer e enaltecer o esforço realizado pelo docente Leonel Soarez para
conseguir os bilhetes de cinema.
Bem hajam!
Mónica Lobo
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