INFORMAÇÕES:

Sede do Ponto à Biblioteca Municipal Popular de Paquetá
End.: Rua Adelaide Alambari 41- Tel: 96340132.
Horário: segunda a sábado das 9 h às 16:30 h

EQUIPE

Fotografia – Prof Julio (Sorriso) e Professora Cecilia
Teatro - Prof Alessandra Biá
Reciclagem ( Artesanato) – Prof Ana Claudia
Capoeira - Prof Atila e Hudson Rosa
Informática – Prof José Felipe
Mostra de Cinema – Francisco J Silveira Gato
Coordenador técnico – Claudia Luna
Coordenador pedagógico - Terezinha Miranda
Eventos – Hildete Peixoto
Informativo - Sergio Gerônimo Delgado da APPERJ
Colaboradores – Angineli Angelim, Elias Antoine, Mozart Carvalho,
Katia Pino, Mafalda Muzzine, Selma Coltro, Myrian Cristóvão,
Sergio Casado, Bruno Pacheco, Carlos Gomes, Terezinha
Ribeiro, Fernanda Moraes, Margaret Moura, Arilson Brasil, Lucia Mattos.

Patrocínio

Apoio

BIBLIOTECA MUNICIPAL POPULAR DE PAQUETÁ -XXI REGIÃO
ADMINISTRATIVA - CLUBE BARREIRINHAS-CLUBE MUNICIPAL - PAQUETUR
PORTAL PAQUETÁ-CRAS MACHADO DE ASSIS -PREVENTÓRIO - SEERJ

PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ”
INFORMATIVO – JULHO 2010
A ROTINA DO PONTO A PONTO

O projeto Intercâmbio Ponto a Ponto realizado entre o Ponto de
Cultura Papo Cabeça, Viva Favela, VIVA RIO e o Ponto de Cultura
Fazendo a Diferença em Paquetá e Ong O Nosso Papel, teve inicio
no dia 19 de Julho de 2010
Os alunos de Paquetá foram com o Professor Julio Cesar da Silva
(Sorriso) e Luis Felipe para a sede do Viva Favela onde durante
uma semana realizaram atividades do projeto.
No primeiro dia os instrutores do Viva Favela conheceram as
dependências do VIVA RIO, e apresentaram aos alunos o
programa do curso.Durante a manhã cada aluno selecionou as 30
melhores fotos de cada comunidade visitada na primeira etapa
do projeto realizada em 2009.Com as fotos selecionadas os alunos
começaram a ter noção de edição de Imagem utilizando o
programa Gimp. No primeiro eles seguiram uma série de
procedimentos que iniciava com busca de imagens na internet até
a finalização do projeto salvando as imagens, no segundo eles
tiveram total liberdade para criar escolhendo imagens, texto e
fotos.

Após a produção retornaram para suas casas muito cansados, mas
super felizes, pois certamente passaram por uma experiência
inesquecível.
No quinto dia foi feita a avaliação do trabalho realizado e
sinalizados alguns cuidados que devemos ter na produção e na
pré-produção para evitar problemas, foi dada continuidade ao
projeto de edição de vídeo onde cada aluno com as 120 melhores
fotos selecionadas tiveram a oportunidade de editar seu próprio
vídeo.
No segundo dia os alunos terminaram de editar as imagens,
organizaram as fotos e começaram a edição de vídeo, aprendendo
as noções básicas de utilização das ferramentas. Aprenderam a
buscar musicas em sites onde há musicas livres, buscando sempre a
musica que combinassem com o projeto realizado. Cada aluno editou
um pequeno vídeo com 30 fotos e uma musica.
No terceiro dia os alunos voltaram para a produção de imagem, onde
tiveram que criar uma campanha para produzir um pequeno anuncio,
de forma a praticar e utilizar as ferramentas aprendidas nos dias
anteriores.
No quarto dia os alunos e professores forma para a comunidade Vila
Esperança para produzir um filme sobre Dança de Rua. A experiência
pode ser considerado como a melhor parte do projeto pois os alunos
se empenharam o máximo e junto com toda equipe ajudaram na
filmagem além de fotografar e participar da produção.A equipe teve
oportunidade de conviver com dois americanos que acompanharam
toda a produção constituindo uma experiência impar integrados ao
convívio com pessoas de uma comunidade diferente.

Durante todos os dias de curso os professores levaram 3 alunos de
Paquetá, para participarem das oficinas e 2 do viva favela. Os
alunos selecionados foram alunos que participaram da primeira e
segunda fase do projeto de fotografia.
Durante o curso os alunos tinham passagem, café da manhã, e
almoço. O curso foi intensivo começando as 9:00 almoço 12:00 as
13:00 e término as 17:00.
Para finalizar o projeto o professor Felipe irá acrescentar uma
semana de edição em Paquetá, para que os alunos possam
melhorar a qualidade do vídeo produzido e preparar o material
para ser apresentado nas comunidades que participaram do
projeto.
O projeto teve atraso, pois estava difícil conciliar com o horário
escolar dos alunos, por isso tivemos que esperar as férias para
poder da continuidade ao projeto, pois o mesmo foi idealizado
para acontecer nas férias. Hoje com esta etapa cumprida estamos
pronto para agendar e mostrar os filmes nas comunidades
envolvidas. (Paquetá, Santa Marta, Comunidade do Alemão,
Tavares Bastos.)
Os alunos que participaram foram os seguintes:Vitor Penetra,
Maicon
Sabino,Aliny
Silva
Santos,Fernando
Eduardo
Marins,Marciano Lima Rodrigues.
Professores: Walter Mesquita Instrutor e Fernando Eduardo Marins
Monitor (Viva Favela)
Julio César da Silva Instrutor e Felipe
instrutor ( Fazendo a
diferença em Paquetá)

