
Plano Nacional 
de Cinema

O Plano Nacional de Cinema 
(PNC) é uma iniciativa conjunta 
da Presidência do Conselho de 
Ministros, através do Gabinete de 
Sua Ex.ª o Secretário de Estado 
da Cultura, e do Ministério 
da Educação e Ciência, pela 
Secretaria de Estado do Ensino 
Básico e Secundário. Será 
operacionalizado pelo Instituto 
de Cinema e Audiovisual (ICA), 
pela Cinemateca Portuguesa- 
Museu do Cinema e pela Direção 
Geral de Educação (DGE).
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Na implementação do PNC a Escola Secundária/3 de Amarante 
contará com as parcerias da Câmara Municipal de Amarante 
e do Cineclube de Amarante.
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Objetivos gerais

Desenvolver a literacia fílmica; 
Promover a criação de uma visão crítica sobre 
um instrumento de cultura e educação; 
Possibilitar a interdisciplinaridade e a 
intertextualidade; 
Educar para a cidadania e para o usufruto de 
uma forma de arte coletiva; 
Formar públicos para o cinema.

Conteúdos 

História, Estética e Linguagem do Cinema; 
Géneros: animação, documentário e cinema de 
autor; 
Relação entre o filme e as disciplinas

Metodologia

Integração das 
Atividades do PNC no 
plano de Atividades 
da Escola e no Plano 
Curricular de Turma; 
Cada professor da 
turma aprofundará 
as temáticas do 
filme, tendo em conta 
a sua disciplina 
estimulando os alunos a 
desenvolverem trabalhos;
Abordagem do filme enquanto objeto artístico, através da 
descodificação da linguagem e estética e do enquadramento 
histórico e cultural;
Criação de estratégias que possibilitem a experimentação 
artística. 

Os alunos deslocar-se-ão, uma vez por período, ao Cinema 
Teixeira de Pascoaes/Cineclube de Amarante, realizando a 
atividade “O cinema está à tua espera”, tal como prevê o 
PNC.
O PNC será gratuito, ou seja, não implicará qualquer 
despesa aos alunos e respetivos Encarregados de 
Educação.  
A Professora coordenadora do PNC na ESA, Elsa Cerqueira, 
organizará as atividades com uma equipa de professores, 
coordenando e providenciando a divulgação dos trabalhos 
interdisciplinares dos alunos, através do Site da 
Escola, Jornal, Exposição, etc.


