


   Embora tenha aumentado a sua presença nas cidades brasileiras,  

o número de salas de cinema ainda é baixo no país: hoje elas estão 

em apenas 10% dos municípios, segundo o IBGE/2018. 

  O cinema na escola foi incluído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 2014, por ser uma das 

estratégias para ampliar o conhecimento dos alunos. Dessa forma, a aquisição de recursos audiovisuais passou 

a ser obrigatória nas instituições de ensino de educação básica de todo o país. Apesar de obrigatória, muitas 

escolas não tiveram recursos para a compra destes equipamentos, nem para a sua manutenção. 

IMPORTÂNCIA DO CINEMA NA ESCOLA 

São inúmeras as vantagens do cinema na escola para os estudantes. Entre elas, está a 

possibilidade de fortalecer o gosto pela arte, despertar a criticidade e reter a atenção dos 

alunos para assuntos que, normalmente, são repassados em sala de aula. 

 

A atividade audiovisual tende a desenvolver melhor a percepção dos estudantes, 

aguçando suas funções sensoriais e gerando mais atratividade deles diante dos temas 

apresentados, levando a troca de informações, comentários e reflexões. 
 
 



     Cinema na Escola é um projeto itinerante de Cinema, 

que circulará por diversas cidades brasileiras. Em cada 

Escola Pública serão realizadas 2 sessões de cinema, 

uma de manhã e outra à tarde, que poderá ser no final 

da tarde, para ter a presença de pais e familiares.  

 

     O diferencial deste projeto está em sua Tela de LED, 

com tamanho de 3x8 metros, que permite a realização 

de sessões de Cinema em locais claros e abertos, como 

as quadras esportivas ou pátios. Com isso, poderemos 

realizar as sessões em locais abertos e ventilados, com 

maior distanciamento social, sendo mais adequado e 

viável nestes tempos de Pandemia.  



     Teremos a presença de Recreadores para 
entreter as crianças antes da exibição do 
filme, com entrega de Pipoca e Suco. 
 
 

    O Cinema na Escola pretende percorrer até 15 cidades em  
15 dias e atingir um público de cerca de 12.000 espectadores. 

 
         Aliar-se a este projeto irá trazer aos professores e 

alunos, além do prazer de assistir a bons filmes, a 
possibilidade de ingressar no fascinante mundo da 
sétima arte, através do aprendizado que será oferecido 
nas atividades paralelas nas sessões de cinema. 







     Logomarca do patrocinador no 

Telão (Apresenta) 

 
 
 

    
VAN com adesivagem 

personalizada do projeto com 
logo do patrocinador. 

 
 

    

Trabalho de assessoria de impressa, 
divulgando o projeto para jornais, 

blog, sites, redes de TV e rádio locais, 
visando uma maior divulgação.  

 
 

Divulgação nas  
Redes Sociais 

 
 

    
Distribuição de copo de acrílico 

personalizado do projeto com logo do 
patrocinador 

 

 
 
 
    

Logo do patrocinador na Cartilha 
educativa para o Professor. 

 
 
    

Vídeo clip do projeto com os 
melhores momentos e 

depoimentos de alunos, 

professores.  
 

 
 

Banner do  
Patrocinador 

 

 
 
 
    



Cinema na Escola: Apoie esta ideia! 
 


