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TURMA 1 – SME 
 

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 
 

1	de	agosto	
Aula	presencial	1	–	introdução	com	

educadora	Moira	Toledo	

15	de	agosto	
Aula	presencial	2	–	aula	prática	com	arte-

educadores	

29	de	agosto	

Aula	presencial	3	–	entrega	de	animações	
de	15s.	discussão	sobre	projetos	com	

educadora	Moira	

12	de	setembro	
Aula	presencial	4	–	tira-dúvidas	com	arte-

educadores	

26	de	setembro	

Aula	presencial	5	–	exibição	dos	vídeos	
produzidos	e	feedback	com	educadora	

Moira		
 

 

 

 



Aulas presenciais 
 
AULA 1 - 1 de agosto das 19h às 22h  
Educadora Moira Toledo  

Apresentação do cronograma do curso. Panorama da Educação Audiovisual 

no Brasil: estatísticas, resultados, projetos modelares. Motivações e 

estratégias para uso do video na sala de aula. Exercício prático de introdução 

à linguagem audiovisual. Exibição de uma seleção de vídeos de minuto e 

exercício de análise dos vídeos. Análise dos perfis de linguagem que serão 

trabalhados na aula prática dos arte-educadores. Exercício prático para ter 

ideias para o vídeo individual que será produzido.    

 

AULA 2 - 15 de agosto das 19h às 22h 
3 arte-educadores  

Aula dividida em 4 partes. 

1ª parte 

Abordagem inicial do conceito de montagem como articulação de imagens 

diversas, ordenadas segundo a intenção do realizador(a). Exercício: escolher 

três de cinco planos pré-selecionados segundo diferentes intenções dos 

participantes. Já no app Filmora. Apresentar a "curiosidade" do efeito 

Kulechov: a criação do sentido por meio da relação entre as imagens.  

 

2ª parte 

Capacitação técnica: explicação dos conceitos técnicos necessários para 

usar o app.  

 

3ª parte 

Exploração dos seguintes recursos estéticos presentes no app: REVERSE, 

VOZ OVER, TIME-LAPSE. De modo a ampliar a variedade de possibilidades. 

Com exemplos e exercícios práticos em tempo real.  

 

4ª parte 

Exercício de stopmotion. Apresentar a técnica, exemplos e propor 

experimentação em grupos. 



AULA 3 - 29 de agosto das 19h às 22h 
Educadora Moira Toledo 

Exibição das animações de no mínimo 15s produzidas em grupo. 

Apresentação das ideias que os alunxs tiveram para esta aula; e debate 

sobre possibilidades criativas. 

 

AULA 4 - 12 de setembro das 19h às 22h 
3 arte-educadores 

Atendimento e resolução de dúvidas: revisão dos tópicos que suscitaram 

questões a partir do monitoramento do grupo de Whatsapp, e prestação de 

atendimentos particularizados. 

 

AULA 5 - 26 de setembro das 19h às 22h 
Educadora Moira Toledo 

Exibição dos vídeos individuais. Debate entre os alunxs. Feedback sobre os 

resultados. 

 

Atividades não presenciais 
 
- Curso online na plataforma www.minutoescola.wordpress.com (12 horas). 

Conteúdo composto por vídeos de exercícios, vídeos para educadores e 

dicas e programas. Exemplos de exercícios no formato minuto a partir de 

diferentes estratégias de linguagem, a saber: câmera parada e subjetiva, 

narrativa clássica, fotos e quadros, documentários, palavra, som e ritmo, 

stopmotion e outras técnicas de animações, nanominutos, 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 dois 

vídeos, sendo um obrigatoriamente realizado com o celular. Para isso 

utilizarão os celulares, tanto para gravar quanto para editar. 



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. 

 

PRAZOS DE ENTREGAS 

Até	15	de	agosto	
	

	
Assistir	aos	vídeos	do	curso	online	e	ao	DVD	

entregue	em	sala	de	aula	e	realizar	a	avaliação	
disponível	no	site:	

https://minutoescola.wordpress.com/avaliacao/	
	

Até	25	de	agosto	
	

	

Enviar	a	animação	de	no	mínimo	15s	iniciada	em	
grupo	na	sala	de	aula	e	finalizada	em	casa	através	

do	site:	www.video.minutoescola.com.br	
 

Até	22	de	setembro	
	

	
Enviar	o	vídeo	realizado	individualmente	para	o	

site	www.video.minutoescola.com.br		
	

 
 

AVALIAÇÃO  
Até dia 15 de agosto, os alunos devem responder a avaliação online 

disponível no site www.minutoescola.wordpress.com  As questões serão 

baseadas no conteúdo do site e do DVD. 

 

Realização de dois vídeos no decorrer do curso, um feito em grupo e outro 

individual. Um dos vídeos deve, obrigatoriamente, ser realizado e editado 

com o celular. Até dia 25 de agosto, os alunos devem enviar no site 

www.video.minutoescola.com.br a animação de no mínimo 15s explorada em 

sala de aula e finalizada em casa. 

Até dia 22 de setembro, os alunos devem enviar no site 

www.video.minutoescola.com.br o vídeo realizado individualmente.  

 

Os detalhes de cada atividade serão abordados em sala de aula. 

 

 



 

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: 
 

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. 

 

 

Marcos Yoshi, formado em Audiovisual pela Universidade de São Paulo, 

dirigiu os curtas-metragens "Aurora" (2010), "Acordairis" (2011), "Quando o 

Céu desce ao Chão" (2012) e "Aos Cuidados Dela" (2019). Atualmente 

finaliza seu primeiro longa-metragem, "Bem-vindos de Novo".  

É doutorando no programa de Pós Graduação em Meios e Processos 

Audiovisuais (ECA-USP), onde pesquisa o documentário em primeira pessoa. 

 

 

Érika Beraldo inicia sua formação em audiovisual na Argentina no Instituto 

Nacional del Arte (IUNA) e encerra sua graduação no SENAC, 

especializando-se na área de fotografia. Foi integrante do coletivo Cinefusão 

e atualmente integra o grupo Capote. Participou dos curtas “Ainda se morre 

na fila do hospital” (2018) e “Por Onde Anda Carlinhos Belchi” (2019) de 



Lucas Guerra, “Histórinhas Coloridas: por uma infância sem preconceitos” 

(2017) de Rafael Prado, entre outros. Também desenvolveu um projeto junto 

com o fotógrafo Antonio Florence que resultou no fotolivro “Intervalos 

Acidentais” (2017), de Antonio Florence. Ademais, desenvolveu uma oficina 

de cinema junto ao Acepusp (Cursinho Popular da USP), e do curso livre de 

interpretação para cinema realizado no Teatro Flávio Império, na zona Leste 

de São Paulo. 

 

 

Produtora 
Julia Leite, formada em Cinema pela FAAP, é editora e produtora do Festival 

do Minuto. Trabalhou como assistente de montagem em publicidade e 

fotógrafa de shows de artistas nacionais como Geovana e Elza Soares. 

Também foi editora de vídeos na revista CartaCapital. É autora do livro de 

poesia “minúscula” (Editora Patuá, 2018), sendo selecionada para os cursos 

Poesia Expandida (2019) e Curso Livre de Preparação do Escritor (2017), 

ambos promovidos pela Casa das Rosas. Dirigiu e roteirizou o curta-

metragem “Ainda não” (2017), exibido em festivais nacionais e internacionais.  
 

 

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. 

 

 

 

 

 


