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DRE FREGUESIA DO Ó 
 

Carga horária presencial: 15h  

Carga horária à distância: 30h  

 

Carga horária total: 45h  

 

OBJETIVO DO CURSO 
 

Estimular a produção de vídeos de minuto no ambiente escolar. E para isso, 

apresentar aos docentes da rede municipal uma forma de promover esse tipo 

de criação com os alunos. 

 

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

23,	24,	25	ou	26	de	
julho	

Aula	presencial	1	–	
apresentação	

Auditório	da	SME	–	Rua	
Dr.	Diogo	de	Farias,	

1247	

2	de	agosto	

Aula	presencial	2	–	
técnicas	de	realização	e	

edição	

Rua	Léo	Ribeiro	de	
Moraes,	66	

16	de	agosto	

Aula	presencial	3	–	
orientação	para	

realização	dos	projetos	

Rua	Léo	Ribeiro	de	
Moraes,	66	

13	de	setembro	
Aula	presencial	4	–	

animação	
Rua	Léo	Ribeiro	de	

Moraes,	66	

27	de	setembro	

Data	limite	para	
avaliação	on-line	e	do	
envio	do	vídeo-minuto	

EAD	

11	de	outubro	
Aula	presencial	5	–	

feedback	
Rua	Léo	Ribeiro	de	

Moraes,	66	
 



 

Aulas presenciais 
 
- 23, 24, 25 e 26 de julho das 19h às 22h  
Educadora Moira Toledo  

Apresentação do formato minuto – exibição de cerca de 20 vídeos de minuto 

premiados e realizados por pessoas dos mais diferentes perfis: crianças, 

jovens, idosos, cineastas consagrados etc. Análise dos vídeos exibidos, 

demonstrando a simplicidade do formato, baseada em grandes ideias 

realizadas de maneira muito simples. Apresentação da proposta do exercício, 

baseada nas diferentes estratégias de linguagem utilizadas na realização de 

vídeos de minuto – tais como planos-sequência, filmes realizados apenas 

com fotos, experimentações poéticas etc. (Essas estratégias pautam também 

as vídeo-aulas, a que se dará acesso ao longo do curso.) 

 

- 2 de agosto das 19h às 22h 
2 arte-educadores 

Introdução às técnicas de realização audiovisual:  

 - Como otimizar a captação de imagens e sons com celulares;  

 - Recursos caseiros para melhorar a iluminação e o som das 

 gravações; 

  - Técnicas de edição; 

 - Acesso a imagens de arquivo, sons e trilhas sonoras em domínio 

 público. 

 

- 16 de agosto das 19h às 22h 
Educadora Moira Toledo  

Auxílio e orientação ao desenvolvimento dos projetos. 

 

- 13 de setembro das 19h às 22h 
2 arte-educadores 

Introdução às técnicas de animação e edição audiovisual: 

 

- 11 de outubro das 19h às 22h 



Educadora Moira Toledo 

Exibição dos vídeos-minuto produzidos e feedback. 

 

Atividades não presenciais 
 
- Curso on-line na plataforma www.escoladominuto.com.br (12 horas). 

 Realização dos  exercícios no formato minuto a partir de diferentes 

 estratégias de linguagem, a saber: câmera parada, subjetiva, esperta, 

 clássica, fotos e quadros, muitos planos e fusões, palavra, som, 

 animações,  nanominutos, música, celular, plano sequência, trajetos e 

 vídeo-água. 

- Visualização de Mostras do Festival de anos anteriores (3 horas).  

 Os alunos deverão visualizar duas mostras do acervo do Festival do 

 Minuto em DVD, que lhe será entregue no inicio do curso. 

- 15 horas no decorrer de todo o curso dedicadas para realização de pelo 

 menos um vídeo de 1 minuto. Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail 

 minutoescola@festivaldominuto.com.br. E os vídeos produzidos 

 deverão ser enviados para o site www.video.minutoescola.com.br até 

 27 de setembro de 2018. 

 

AVALIAÇÃO  
Até dia 27 de setembro, os alunos devem responder a avaliação on-line no 

site www.minutoescola.com.br. As questões serão baseadas no conteúdo do 

site e do DVD. 

 

EQUIPE 
 
Moira Toledo Dias Guerra Cirello  (coordenadora pedagógica e professora) 

Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP. Doutora em Ciências da 

Comunicação pela ECA/USP. Pós-Doutoranda em Educação pela UFRJ. 

Professor da Graduação e da Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação 

da FAAP. Coordenadora da Pós-Graduação em Documentário da FAAP.  

 

Arte-educadores: 



Lucas Bastos Martins Cruz, há mais de 10 anos atua na área da fotografia, 

filmografia e design. É Bacharel em Comunicação Social, Publicidade e 

Propaganda pela Faculdade Cásper Líbero (2007) e especialista em Design 

Gráfico e Humanidades pelo Centro Universitário Maria Antônia – USP 

(2013). Já atuou como assitente de arte e designer em agências de 

publicidade e design e trabalhou em grandes estúdios de fotografia e vídeo 

(Arnaldo Pappalardo Estúdio Fotográfico, Laika Estúdio). Atualmente, é 

professor de Fotografia, Filmografia e Tratamento de Imagem e Design no 

Instituto Acaia, na Fundação Stickel e no Instituto Internacional de Fotografia. 

Fotógrafo e diretor de fotografia autônomo participou de diversas exposições 

fotográficas no desenvolvimento da comunicação visual, livros e catálogos 

gravações de clipes de bandas e curtas-metragens. Também atua na 

produção gráfica, impressão e tratamento de imagens para mídias 

convencionais e alternativas.  

 

Arthur Fujii, formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Cásper 

Líbero, mas autodidata em fotografia. Foi assistente do fotógrafo Marcio 

Scavone, acompanhando trabalhos para Vogue, Playboy, VIP, Época 

Negócios. Como fotógrafo, realizou trabalhos para empresas como LG, 

Raizen, Diageo e NippoBrasil. Foi responsável pelas imagens da FIAP 

durante 7 anos e atualmente atua com trabalhos para marcas como 

Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Mc Donald's. 

 

Coordenador Geral  e curador 
Marcelo Masagão  

Criador e curador do Festival do Minuto. Fotografo e cineasta, já tendo 

realizado, entre outros, o filme Nós que aqui estamos, por vós esperamos. 

 

 

 

 

 


