
“... o cinema é a área na qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais abrangentes são 

 

A literatura e o cinema são formas de arte e de expressão que se completam e sempre estiveram 

associados.  Nesse sentido, a instituição escolar exerce um relevante papel, cuja função principal é

“ensinar os alunos a se relacionar de maneira seletiva e 

têm acesso no seu cotidiano”. 

 

Ciente da relevância da inserção dos estudantes nesse contexto cultural, os 

Fundamental - Anos Iniciais participarão da 

Cinema de Ouro Preto, que acontecerá no dia 

e Cine teatro – Centro de Convenções
 

Segue programação selecionada de acordo com a faixa etária dos(as) alunos(as).

 

Cine teatro 

  AS AVENTURAS DO AVIÃO VERMELHO

 

Direção: Frederico Pinto e José Maia 
 

Sinopse-O travesso Fernandinho tem 8 anos e após perder a

tornando um garoto solitário, sem amigos

o pai. Sem saber como lidar com o 

com presentes. Mas nada funciona até que um livro de sua infância lhe devolve a 

alegria. Fernandinho mergulha no universo do livro e decide que precisa de 

um avião para salvar o CapitãoTormenta, personagem da obra, que está pr

Kamchatka. Nessa jornada, Fernandinho descobre a importância da leitura e do 

amor de seu pai. 
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Data:10/06/2016 

De: Coordenação Pedagógica 

Para:Pais/ Responsáveis e Alunos 

Assunto: Programação – CINE OP

“... o cinema é a área na qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais abrangentes são 

compostos numa só obra de arte.”

A literatura e o cinema são formas de arte e de expressão que se completam e sempre estiveram 

Nesse sentido, a instituição escolar exerce um relevante papel, cuja função principal é

“ensinar os alunos a se relacionar de maneira seletiva e crítica com o universo de informações a que 

Ciente da relevância da inserção dos estudantes nesse contexto cultural, os 

participarão da Sessão Cine - Escola do CINE OP

acontecerá no dia  27/06/2015 (segunda- feira), às 14h, 

Centro de Convenções. 

de acordo com a faixa etária dos(as) alunos(as).

TURMAS  - 1º E  2º ANOS 

Cine teatro – Centro de Convenções. 
 

AS AVENTURAS DO AVIÃO VERMELHO 

tem 8 anos e após perder a mãe, acaba se 

amigos e com problemas de relacionamento com 

 filho, o pai tenta ganhar a atenção do garoto 

até que um livro de sua infância lhe devolve a 

alegria. Fernandinho mergulha no universo do livro e decide que precisa de 

Tormenta, personagem da obra, que está preso no 

Kamchatka. Nessa jornada, Fernandinho descobre a importância da leitura e do 
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COMUNICADO  055 /2016 

Alunos do Ensino Fundamental  - Anos Iniciais 

OP 

“... o cinema é a área na qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais abrangentes são 

compostos numa só obra de arte.” 

A literatura e o cinema são formas de arte e de expressão que se completam e sempre estiveram 

Nesse sentido, a instituição escolar exerce um relevante papel, cuja função principal é 

crítica com o universo de informações a que 

Ciente da relevância da inserção dos estudantes nesse contexto cultural, os alunos do Ensino 

CINE OP - 11ª Mostra de 

às 14h, no Cine Vila Rica 

de acordo com a faixa etária dos(as) alunos(as).  

, acaba se 

de relacionamento com 

, o pai tenta ganhar a atenção do garoto 

até que um livro de sua infância lhe devolve a 

alegria. Fernandinho mergulha no universo do livro e decide que precisa de 

eso no 

Kamchatka. Nessa jornada, Fernandinho descobre a importância da leitura e do 



TURMAS - 3º, 4º E 5º ANOS 

Cine Vila Rica 

O QUE QUEREMOS PARA O MUNDO? 

Direção - Igor Amin 

 

Um filme infantojuvenil que conta a história de Luzia, uma menina 

introvertida, mas dona de um mundo interno movimentado, fértil e 

criativo. Quando o seu professor de música pede para a turma criar 

uma apresentação em grupo, Luz se vê obrigada a transmitir toda a 

sua criatividade e tirar suas ideias do mental para o real. Com a 

ajuda das amigas Sol, Bela e Lua, o trabalho escolar se transforma 

em uma experiência única. 

 
 

OBSERVAÇÕES  

• Os alunos deverão serão conduzidos ao Cine Vila Rica, no período de aulas. 

• Seu (sua) filho (a) deverá estar devidamente uniformizado (a), portando a carteira de identidade 

estudantil (carteira do seguro escolar). 

• As crianças estarão sob a responsabilidade das Professoras Regentes e Equipe de Apoio do CAOP. 

Transporte: O valor do transporte será de R$ 10,00 (dez reais) por aluno, o qual deverá ser entregue à Sra. 

Angélica, na Secretaria, até dia  17/06/2016 (sexta -feira), impreterivelmente.  

A empresa responsável pelo transporte é a Rodo Ouro. Seguem documentações da referida empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica 



Preencher e devolver a autorização para a Sra. Angélica, na Secretaria, 

                                                                  

Eu,_____________________________

____________________________________________________

EF- Anos Iniciais, a participar do CINE OP, no dia  

RG do aluno:________________________

Certidão de Nascimento: Livro:________Folha

 

 

Ouro Preto, ______ de 

_________________________________________

 
 

 

 

 

 

 

 

Preencher e devolver a autorização para a Sra. Angélica, na Secretaria, 

até dia 17/06/2016 

 

 

 

                                                                     CINE OP 

 

Eu,____________________________________________________, autorizo meu (minha) filho (a)

____________________________________________________, aluno (a) do _

Anos Iniciais, a participar do CINE OP, no dia  27/06/2016 ( segunda-feira).

RG do aluno:_________________________ 

________Folha:_______Termo:________________

Ouro Preto, ______ de junho de 2016.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

Assinatura do Responsável 

Preencher e devolver a autorização para a Sra. Angélica, na Secretaria,                             

__, autorizo meu (minha) filho (a),      

, aluno (a) do _________ Ano do 

feira). 

________________ 

_________________________________________ 


