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No dia 30 de outubro, no período da manhã e da tarde, foi realizado a 

culminância do projeto Outubro Rosa, com uma programação cultural no pátio 

da nossa escola, organizado pelas professoras Jeane Silveira e Ana Paula, a 

partir de confecção de cartazes por parte dos alunos das turmas do 8.o ano 

manhã e tarde, e com a participação especial dos alunos cantores e músicos do 

Ensino Médio. 

Também contou com a decoração de nossa auxiliar de secretaria, 

Newracy do Socorro, que fez a doação de belos buquês de rosas. O evento teve 

apoio da coordenação pedagógica, na intermediação de Luciana Amorim, de 

nossos gestores Plínio pela manhã e Valéria Paz à tarde. No evento realizaram 

palestras sobre o tema, e contaram com a participação do professor Danilo 

Araújo, personal trainer da Academia Talentus, das enfermeiras Jéssica 

Assunção & Telma Mouzinho, da UPA-Riozinho. Também contou com o 

depoimento de dois estudantes e da vice-gestora Valéria Paz. 

Realizaram procedimentos de triagem e vacinação contra HPV a equipe 

de estagiárias Rosycléia Oliveira & Marli Melo, os agentes comunitários de 

saúde: Ana Célia Castilho, Joelma Mendes de Avis, Jorge Wilson, Roberto Luís 

de Castro, Ruth dos Santos e Sônica Maria dos Reis Quadros. 

Participaram como músicos, os estudantes: Augusto Vinícius Ribeiro 

de Sousa, Aldo Gabriel Silva de Jesus, Daniely Santos da Silva, Pedro Eduardo 

da Silva Mescouto, Marco Antônio (Marquinho da Viola), Lívia Pinheiro, 

Mayara Mello e Izabella Santos e Amanda como dançarinas. Esse show ao vivo 

registro em vídeo por sinal. 

O projeto APFlix, com a filmagem, direção e edição do professor Fábio 

Cruz, preparou um clipe com as artes produzidas pelos alunos da manhã e com 

a edição dos melhores momentos do que rolou no evento matutino. No período 

vespertino, foi exibido tal clipe durante o evento para os alunos da tarde. 

Fizemos o mesmo procedimento de registro audiovisual do evento vespertino, 

e adicionamos o show ao vivo dos nossos talentos da casa e exibimos no dia 

seguinte, no dia 31/10, juntando as turmas do nono e oitavo/manhã (autores da 

decoração de cartazes temáticos), nos últimos horários. Essa singela mostra 

contou com a exibição tanto do clipe dos trabalhos artísticos do 8.o ano, quanto 

com o que rolou à tarde, e o show musical da banda AP, fechando a culminância 

dos trabalhos realizados com nossa parceria e total apoio (em conjunto) ao 

projeto Outubro Rosa. 

Na oportunidade, fizemos uma Pré-Estreia da Mostra do concurso, 

exibindo os trabalhos inscritos e entregues até esse dia, e conferimos os 

resultados dos vídeos produzidos pela turma do 9.o ano, em primeira mão junto 

a esse público. Contamos também com a participação da professora Jeane 

Silveira na I Premiação Prof.ª Argentina Pereira de Curtas Metragens, atuando 

na cadeira de júri pedagógico. A mesma já escolheu seus indicados a Melhor 

Animação, se comovendo com a criatividade e qualidades dos trabalhos. 
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Caros leitores, é com muita satisfação que viemos a publicar nossa primeira edição do jornal escolar 

Script do APFlix.  

“O Script”, como o próprio título sugere, visa divulgar “o roteiro” de nossas atividades realizadas, no 

caso desta primeira edição, trazer ao público de nossa comunidade escolar uma breve visão do projeto APFlix: 

um projeto audiovisual de entretenimento escolar, e o que nossos alunos estão desenvolvendo nas nossas 

oficinas de roteiro e edição de vídeos, realizadas durante esse segundo semestre, dando destaque para os 

resultados dos trabalhos realizados pelas turmas envolvidas. 

Nas próximas páginas, você vai conhecer os títulos, análises do professor e as sinopses dos trabalhos 

audiovisuais produzidos pelas turmas do nível fundamental e médio. Com exceção das turmas do ensino médio 

integral, que não participaram, por já realizarem suas próprias oficinas e projetos à parte, todas as demais 

turmas em que o coordenador do projeto APFlix faz parte, estiveram de algum modo envolvidas. Os estudantes 

de nossa escola participaram na condição de roteirista, com orientação e elaboração de roteiros original e 

adaptado, através de orientação de tarefas de uma produção executiva, direção de cinema, operador de câmera, 

elaboração de flipbook, elaboração de sinopse, produção de stop-motion, montagem e edição de vídeos, e 

iniciação às artes cênicas, atuação teatral, na condição de atores e atrizes. Os alunos realizaram pesquisas, 

adaptações de roteiros e até escreveram obras inéditas de autoria própria, enfim, realizaram as atividades com 

compromisso, dedicação e de ótima qualidade. 

As turmas que não produziram nenhum filme, por exemplo, as turmas da EJA, turno da noite, seja pela 

dificuldade por trabalharem ou se ocuparem nos outros períodos do dia, seja pelo difícil acesso e dificuldade 

para se reunir em grupo fora da escola, talvez por timidez mesmo, atuaram como críticos de cinema, visto que, 

boa parte por ser um público mais maduro, traz a experiencia e conhecimento de mundo, e como pude 

constatar, são um público bem exigente, crítico e sinceros nas suas avaliações, foram eles que votaram e 

elegeram os melhores curtas durante a etapa experimental. 

Com objetivo de oportunizar a descoberta de novos talentos na área cinematográfica, incentivar e 

valorizar os trabalhos escolares produzidos pelos discentes da Escola prof.ª Argentina Pereira, e ampliar a 

divulgação e exibição de obras curtas metragens para conhecimento do público em geral, em parceria com a 

NR Turismo, iremos realizar a 1ª edição do PRÊMIO PROF.ª ARGENTINA PEREIRA DE CURTAS 

METRAGENS. O primeiro lugar será contemplado com uma viagem para conhecer São Luís do Maranhão 

Na oportunidade, convidamos toda a comunidade escolar e público em geral, para assistir a culminância 

desses trabalhos, que ocorrerá na realização de uma mostra cinematográfica de curtas metragens, no dia 19 de 

novembro, no auditório da UFPA, pela parte da manhã. O transporte está previsto para sair da escola às 7h15, 

rumo ao espaço cedido, com retorno às 10h30. A divulgação de resultados da premiação dos melhores curtas, 

será anunciada no final da mostra. As obras foram avaliadas por um corpo de jurados profissionais que ficaram 

impressionados com a qualidade do produto. Segundo o próprio patrocinador, Neto Rosendo, ao assistir alguns 

trabalhos ficou com a sensação de não estar em Bragança. Mauro Melo ressaltou que faz questão de conhecer 

os alunos que produziram tamanha obra, e ter o prazer de fazer as menções honrosas aos vencedores. Não 

perca o que há de melhor na produção cinematográfica estudantil. Agora é só aguardar o evento! 

Agradecemos a colaboração de todos aqueles que direta ou indiretamente apoiaram nosso projeto, em 

especial a todos que tornaram possível a realização do nosso evento, principalmente nossos patrocinadores, 

que consequentemente contribuíram para a continuidade deste trabalho desenvolvido. Aos nossos estudantes 

que não mediram esforços para entregar os vídeos e deram o seu melhor com total empenho e dedicação. 

Boa leitura!!! 

        Atenciosamente, 

       Redator do jornal e coordenador do projeto      FLIX 

Professor Fábio Cruz 

“Com grandes sacrifícios 

vem as maiores vitórias.” 

(Alexandre O Grande) 

 

“Somos o que fazemos 

repetidamente. Por isso, o 

mérito não está na ação e 

sim no hábito.” 

(Aristóteles) 

“Se você faz o que sempre 

fez, você obterá o que 

sempre obteve.” 

(Anônimo) 

“Você nunca sabe que 

resultados virão da sua ação. 

Mas, se você não fizer nada, 

não existirão resultados.” 

(Antístenes) 

 
 

O que aprendemos 

é tão importante quanto 

o que ganhamos, pois 

em uma competição 

você aprende a viver, 

conviver, conhecer 

vários pontos de vista, 

despertar a criatividade, 

desenvolver um talento 

e é premiado com a 

experiência que vai 

levar para toda sua vida. 

(Fábio Cruz) 

 

Para entrar 

em contato: 

984500604 
dicionarista@

hotmail.com 
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I PRÊMIO PROFª ARGENTINA PEREIRA 
Nesta 1ª edição é um concurso interno escolar que premia as melhores criações audiovisuais com destaque em 3 categorias 

de Curtas-Metragens: Animação, Comédia ou Suspense. Garantindo também premiar as revelações em melhor roteiro, 

criatividade, desenho de animação e trilha sonora original. É uma iniciativa do projeto APFlix, implantado em agosto de 2018 

através de oficinas de roteiro e edição de vídeos, e realizações de trabalhos audiovisuais de curtas-metragens. É o resultado de 

planejamento pedagógico realizado em reuniões na primeira semana pós-férias escolares. Posto em prática inicialmente como 

um projeto experimental nas turmas do 9.o ano fundamental (manhã e tarde) e 3º ano médio (manhã), mediante a realização de 

oficinas de roteiro original e roteiro adaptado nas aulas de Língua Portuguesa e levando em consideração a temática de cada mês. 

A atividade teve como objetivo: exercitar a prática de produções textuais para desenvolver competências e habilidades em 

técnicas de redação, explorar conceitos de intertextualidade e paródia como recursos amplamente utilizados pela Literatura, em 

textos publicitários, pelas artes cênicas e audiovisuais1; incentivar e orientar quanto à elaboração de roteiro de cinema em sala 

pelos próprios alunos (atividade avaliativa de classe), despertar o interesse e respeito pela própria obra, dos colegas e de outras 

pessoas, exercitar a produção in loco (nos sets de filmagens) de filmes curtas-metragens (atividade extraclasse) e propiciar o 

reconhecimento dos desafios e obstáculos que tem que superar durante o processo de criação pessoal; identificar e valorizar a 

arte local e nacional, bem como nossa identidade brasileira ao conhecer melhor e produzir curta metragens com a temática da 

Semana do Folclore (de 22 a 30/08) através de leituras e apresentação de seminários de contos, mitos e lendas nas turmas do 

ensino fundamental. Pela Semana da Pátria (de 01 a 07/09), o ufanismo patriótico nos incentivou aplicar as oficinas na turma do 

3º ano do ensino médio, devido serem dessa turma a maioria dos atletas representantes em tal evento esportivo, visando orientar 

a produção de um documentário acerca da participação dos respectivos atletas e sua trajetória no torneio. Nas turmas de Artes 

trabalhamos noções teóricas. Todos os vídeos produzidos pelo projeto foram divulgados no grupo de trabalho da escola 

(WhatsApp) e exibidos nos 3 turnos como uma mostra cinematográfica, entretenimento, divulgação e reconhecimento do talento 

dos nossos discentes. 
O sucesso e receptividade do público expectador, bem como o empenho dos envolvidos na realização dos filmes e a 

qualidade da produção, seja pelo desejo e interesse de outras turmas participarem do projeto de produção de curtas metragens, 

nos fez cumprir nossos propósitos iniciais e ter uma avaliação positiva acerca dos trabalhos realizados pelo projeto durante o 

período bimestral vigente e nos incentivou a acatar o pedido dos participantes em receberem uma premiação pelo trabalho 

realizado (visto que exige dedicação, despesas e custos, confecção e/ou aquisição de matérias e tempo disponível). Logo, 

concluímos acerca da importância de levar o projeto adiante, e nos motivou a realizar uma enquete com os alunos da escola 

Prof.ª Argentina Pereira acerca da premiação desejada por eles. A resposta majoritária, quase unânime, foi o desejo de realizarem 

uma viagem. 
Atendendo nossa causa filantrópica, a empresa NR Turismo, a mais respeitada agência de viagens da região bragantina, 

melhor em prestação de serviços em termos de atendimento ao público, segurança e responsabilidade, nos disponibilizou 2 

passagens (com direito à hospedagem e café-da-manhã) como premiação e realização do evento, recompensando nossos 

premiados com um viagem para conhecer a capital maranhense com seus atrativos turísticos, de 14 a 17 de dezembro, leia 

atentamente o roteiro e itens inclusos no pacote. 
Para se aprimorar no ofício de desenhista, e editor de vídeo, quer seja como profissional ou como hobby, a empresa de 

cursos profissionalizantes Info Site, formando gerações de profissionais há 16 anos, está nos apoiando com a premiação de 5 

bolsas, com cursos de duração: 30 horas. Para aprender a usar os recursos de programas softwares que trabalham com mangá, 

animação, pintura digital e vetorização gráfica, o Corel Draw para aperfeiçoar a criação de arte, e o Premiere CS6 para aprimorar 

a montagem e edição seus de vídeos. Afinal, para tudo na vida é necessário preparo, não basta ter apenas talento, deve-se 

aprimorar o desenvolvimento da técnica com estudo, treino e esforço. 

O concurso é dirigido aos estudantes matriculados no ano letivo 2018 da E.E.E.F.M. Profª Argentina Pereira. Tem como 

principal objetivo, praticar a produção textual através da elaboração de roteiro de cinema (original ou adaptado), despertar o 

prazer pela produção de vídeos, atuação e performance cênica, descobrir talentos ao aprimorar o uso de técnicas adequadas a 

produção de curtas-metragens e animação, promover a inclusão às tecnologias digitais e de comunicação audiovisual mediante 

a edição de vídeos em programas de computador ou aplicativos de celular, despertar a criatividade ora pela encenação teatral, 

ora pela montagem de desenhos e/ou imagens e sensibilizar a população em geral acerca da importância de tais ferramentas 

como recursos pedagógicos de entretenimento escolar. Os trabalhos inscritos no concurso somarão pontos no 3º bimestre como 

atividade avaliativa nas disciplinas de Artes e Língua Portuguesa do coordenador do evento. Não é obrigatória a inscrição ou 

participação, contudo aos vídeos que concorrerem no evento contarão como atividade extraclasse aos seus participantes. 

No Artigo 3º do regulamento do concurso diz respeito às propostas a serem desenvolvidas pelos participantes do Concurso 

de Curta-Metragem, no que tange ao gênero cinematográfico devem seguir aos quesitos que atendam às características de uma 

ANIMAÇÃO, COMÉDIA ou SUSPENSE. Deverão associar-se ao tema de livre escolha, para que o candidato se sinta 

confortável tanto na elaboração de seu roteiro, quanto para produzir um curta dando o seu melhor. O objetivo principal dessa 

liberdade, visa respeitar o gosto estético dos envolvidos, evitar limitação por parte de conteúdo e abrir uma visão plural acerca 

dos temas, devendo atentar em não ferir aos direitos humanos, nem façam referência à política partidária, nem a conteúdos 

obscenos (pornográficos) ou linguagem inapropriada (palavrão). Também visa sensibilizar a população sobre a importância do 

emprego dessas tecnologias audiovisuais como entretenimento produzido pelos próprios alunos. Censura: Livre ao público de 

todas as idades. 

                                                           
1 A paródia recupera elementos que fazem uma referência reconhecida por todos e muda sua forma causando efeito cômico. 
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Os Critérios de Avaliação 

1. Serão considerados os seguintes critérios de avaliação: 
 

I- Melhor roteiro original ou adaptado; 

II- Originalidade e criatividade do curta-metragem; 

III- Qualidade da mensagem; 

IV- Competências técnicas empregadas pela produção e edição 

de vídeos; 

V- Adequação de trilha sonora ou paródia musical (se houver); 

VI- Adequação aos objetivos e tema do concurso (previsto no 

artigo 3º do regulamento do concurso). 

VII- Melhor desenho de animação (os traços, e técnicas 

empregadas no desenho de animação original realizada pelo 

próprio aluno participante). 

2. Aos quesitos elencados acima (Art.º 5, item 1) serão 

atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, podendo ser nota 

fracionada. Da soma de todos os quesitos resultará a média 

geral, a maior nota elegerá o vencedor. 

Parágrafo único: Cada júri indicará seu favorito entre os 

candidatos a melhor roteiro, criatividade, desenho de animação 

e trilha sonora original. Aquele que receber o maior número de 

indicações levará o prêmio. 

Premiações 

 Serão contemplados aos vencedores que concorrem ao 

melhor Curta-Metragem de Animação 1º e 2º Lugar, segundo 

os critérios do Artº5. 

1º Prêmio – Certificado de Honra ao Mérito + Viagem para 

São Luís do Maranhão pela NR Turismo e DVD com a reunião 

de todos vídeos inscritos na competição. 

2º Prêmio – Certificado de Honra ao Mérito + curso de 

aprimoramento profissional na Info Site e DVD. 

 Serão contemplados aos vencedores que concorrem ao 

melhor Curta-Metragem de Comédia e Suspense 1º Lugar, de 

acordo com os critérios descritos no Artº5. 

1º Lugar:  – Certificado de Honra ao Mérito + confraternização 

em pizzaria local e DVD. 

Revelação de talentos 

 Aos candidatos inscritos, independente de gênero escolhido 

(animação, comédia ou suspense), concorrerão entre si no que 

diz respeito à categoria individual. Portanto, também 

receberão certificação de honra ao mérito na sua respectiva 

categoria (atenção! Somente aqueles que descreveram sua 

função específica no ato de inscrição) mais a premiação de 

DVD do concurso, os selecionados em: 

-Melhor roteiro (original ou adaptado com estilo pessoal);  

-Melhor desenho de animação (os traços, e técnicas 

empregadas no desenho de animação original realizada pelo 

próprio aluno participante) +curso de aprimoramento de 30h 

na escola Info Site; 

-Melhor criatividade +mais curso de aprimoramento de 30 h 

na escola de cursos profissionalizantes Info Site. 

Mostra cinematográfica e divulgações dos trabalhos 

inscritos 

O resultado do vencedor será divulgado ao público no dia 

19 de novembro de 2018, após a exibição para apreciação do 

público dos curtas-metragens inscritos. Também haverá 

palestras e informes dos patrocinadores e considerações do 

corpo de jurados. 

Os trabalhos que serão exibidos 

Vamos conhecer agora o perfil de cada obra produzida pelo 

nosso projeto desde sua implementação com a análise do 

professor, e a sinopse dos filmes. Dos 18 títulos, 11 serão 

exibidos no dia da Mostra. Somente os trabalhos inscritos irão 

concorrer ao prêmio, no caso todas as animações estão na 

disputa, na categoria Comédia e Suspense, irão concorrer: A 

Floresta Assombrada, Alice Palhaça, Zé Besteira e Olheiro de 

Futebol. Serão (re)exibidos no dia do nosso evento de 

premiação, e nesse dia também realizaremos a entrega de 

certificados para a equipe Noiva da Estrada e A Casa no 

Bosque e a Flor, respectivamente 1º e 2º lugar como melhores 

curtas-metragens eleitos pelo público escolar ao abordar o 

tema: Folclore / Lendas Urbanas na fase experimental do 

projeto. 

 Os trabalhos produzidos GÊNERO TURMA TURNO NÍVEL 

01 A FLORESTA ASSOMBRADA SUSPENSE  6º ANO MANHÃ Fundamental 

02 ALICE PALHAÇA SUSPENSE  6º ANO MANHÃ Fundamental 

03 ZÉ BESTEIRA COMÉDIA 7º ANO MANHÃ Fundamental 

04 FUNDAÇÃO DA ESCOLA E BIOGRAFIA DA PROFª 
ARGENTINA PEREIRA - Entrevistas e relato de memória 

DOCUMENTÁRIO 8º ANO TARDE Fundamental 

05 CURUPIRA: FATO REAL DOCUMENTÁRIO 9º ANO TARDE Fundamental 

06 A CASA NO BOSQUE E A FLOR SUSPENSE 9º ANO MANHÃ Fundamental 

07 A NOIVA DA ESTRADA TERROR 9º ANO MANHÃ Fundamental 

08 MARIA SANGRENTA TERROR 9º ANO MANHÃ Fundamental 

09 OLHEIRO DE FUTEBOL COMÉDIA 9º ANO MANHÃ Fundamental 

10 BOB ESPONJA ANIMAÇÃO 6º ANO MANHÃ Fundamental 

11 ALCE KUNG FULL ANIMAÇÃO 7º ANO MANHÃ Fundamental 

12 A MARUJADA ANIMAÇÃO 9º ANO MANHÃ Fundamental 

13 A NERD E O POPULAR ANIMAÇÃO 9º ANO MANHÃ Fundamental 

14 AUTOMUTILAÇÃO ANIMAÇÃO 9º ANO MANHÃ Fundamental 

15 DISCRIMINAÇÃO E DEPRESSÃO ANIMAÇÃO 9º ANO MANHÃ Fundamental 

16 TREVAS: OLHO POR OLHO, DENTE POR DENTE ANIMAÇÃO 2º ANO MANHÃ Médio 

17 DESFECHO DE AMOR DE PERDIÇÃO NOVELA LITERÁRIA 2º ANO TARDE Médio 

18 TRAJETÓRIA SEMANA DA PÁTRIA DOCUMENTÁRIO 3º ANO TARDE Médio 

19 A LENDA DA DAMA DE BRANCO SUSPENSE 3º ANO TARDE Médio 

Os critérios de avaliação e premiações 
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Fábio Cruz) 

6.º ano: 2 Suspenses 

A FLORESTA ASSOMBRADA 

Um grupo de 5 amigos da cidade grande decidem 

conhecer uma casa abandonada no meio do bosque. Quando 

um deles avista um vulto na janela da residência e relata que 

viu “um bicho”, o grupo resolve tomar conhecimento do que 

rondava aos arredores dessa floresta. O que não imaginavam é 

que lá abrigam criaturas assombradas que protegem o lugar.  

Faz jus ao gênero curta-metragem de suspense, por 

manter o clima de mistério até o fim, sendo revelado no 

clímax, e fechando com chave de ouro o desfecho da história. 

É um roteiro muito bem adaptado de uma lenda da cultura 

nipônica, a qual todos os visitantes de uma floresta assombrada 

no Japão fugiam de medo, e claro, sobreviviam para contar o 

ocorrido. 

ALICE PALHAÇA 

Neste suspense, desenvolve-se a partir das 

travessuras do fantasma ou alma penada de uma criança 

palhaça, ou melhor, que em vida atuava em um circo. Segundo 

a lenda, uma garotinha chamada Alice, tinha apenas 5 anos e 

já era muito desobediente a ponto de ninguém gostar dela. Por 

fim, abandonada, cresceu sem o amor e carinho dos pais. Para 

piorar, morreu sozinha numa casa abandonada na zona rural.  

A partir de então, passou a assombrar a nova 

moradora da residência, realizando inúmeras travessuras 

semelhante ao nosso conhecido personagem do folclore 

brasileiro, o Saci Pererê. Não por acaso seu dia é comemorado 

no dia de Halloween, o dia das bruxas, o qual crianças saem 

fantasiadas realizando a brincadeira de bater de porta em porta, 

e fazem a clássica pergunta: “doces ou travessuras?” 

O problema é que Alice Palhaça aplica trotes o 

tempo todo, e não tem hora para perturbar a vida da pobre 

moradora. Tranca a geladeira para dificultar a abertura, 

derruba as coisas, faz barulho para atrapalhar a concentração 

da garota nos estudos, aparece em pesadelos para atrapalhar o 

sono e não deixá-la dormir em paz, enfim, parece uma 

tragicomédia. 

 

7.º ano: Anime flipbook 

ALCE KUNG FULL 

A animação Alce Kung Full utilizou a técnica do 

flipbook, nos blindando com desenhos coloridos pintados à 

lápis de cores e com traços de caneta esferográfica preta, 

mostra forte influência do gênero shonen, grande sucesso de 

HQ’s (histórias em quadrinhos) da cultura pop japonesa 

conhecida pelo formato mangá, o qual seu desenho animado é 

chamado de anime. Quer dizer, existem mangás e animes para 

todos os gostos, estilos e idades, tudo bem separado e definido 

para todos os públicos, portanto não apenas por gêneros como: 

aventura, romance, horror, erótico etc. Dependendo do sucesso 

que o mangá pode alcançar, podem também haver diferentes 

formatos: de tamanho e qualidade do papel, seja este em 

tamanho grande ou pequeno, em preto e branco ou colorido, 

em papel barato ou formato de luxo, e até virar anime.  

 

 

O estilo Shonen, são aventuras com pitadas de humor 

para meninos de 8 a 18 anos, com um protagonista 

(personagem principal) apresentando algum tipo de poder 

especial. A receita é a seguinte: ele derrotará inimigos com 

disciplina e força de vontade, e alcançará seu objetivo. Tem 

traços simples, com ênfase no movimento. 

Pelo título já se pode imaginar sua relação e influência 

também com a animação de Kung Fu Panda, e as aventuras do 

Dragão Guerreiro. Tal semelhança se dá pela prática de luta 

com personagens antropozoomórficos, ou seja, de feição 

animal com corpo e características humanas. Mas um bom 

observador nota além de mudança no sintagma, ou seja, a 

ordem das palavras do título (não é Kung Fu Alce), também há 

a alteração no paradigma da palavra Fu substituída pela 

terminologia inglesa “full” (cabe destacar que na saga Bleach, 

o arco final do anime é intitulado de Arco Fullbring, o qual o 

protagonista ao perder seus poderes ou habilidades shinigami, 

descobre uma nova técnica e fonte de poder chamada de 

Fullbring) que significa cheio. Pode-se imaginar, no caso 

cheio de Ki, já que o personagem Alce, usa uma técnica de 

controle de energia para disparo de rajada contra o adversário.  

Isso mesmo, se você é fã de Street Fighter vai se lembrar 

do Hadouken de Ryu, aos fãs de Dragon Ball Z podem 

imaginar o disparo do Kamehamehaaaa de Goku, e semelhante 

ao sayajin, o bom samaritano Alce, logo após apanhar muito, 

e cair no chão, se levanta com um poder oculto despertado. 

Nos faz lembrar também do anime Yu Yu Hakusho, que 

passava na época da TV Manchete, pela forte influência da 

mitologia budista na série, tendo como tema o ocultismo e 

também pela tomada gótica de terror. Da influência budista 

nota-se o símbolo do Yin-Yang que surge como olho místico 

(ocultismo esotérico) na testa do Alce, uma bela homenagem 

ao poder oculto do personagem Hiei (para conter esse poder 

usava uma faixa na testa, e só o aplicava em casos extremos), 

um dos aliados a Yusuke Urameshi na luta contra o mal, este 

protagonista da série animada Yu Yu Hakusho. A analogia pela 

tomada gótica de terror (assim como na shonen de Bleach) 

acontece quando Yusuke e sua turma enfrentam demônios, e o 

adversário do Alce é um Cão Bravo de olhos vermelhos, ou “o 

Cão”. Não, não é o Supernatural (Sobrenatural na versão 

brasileira, é série de suspense com as aventuras dos irmãos 

Winchester), ainda estamos falando da animação Alce Kung 

Full, contudo caro leitor já deve ter percebido uma fórmula 

“mágica” que liga todas essas séries e animes, e para completar 

a trilha sonora do curta é um rock heavy metal para dar mais 

ênfase a proposta dos seus criadores, e destacar a batalha 

maniqueísta entre o bem e o mal (tipo final de temporada 

daquela série... Sim, agora você deve ter lembrado de Carry 

On My Wayward Son, se é fã de Supernatural.) 

O Cão pode representar também a figura do valentão, um 

ser grosseiro (que late) e dado à violência. Simboliza aquele 

indivíduo que tenta subjugar (teoricamente) pessoas mais 

fracas e calmas, pelo uso da força bruta e arrogância. E o Alce 

é aquele herói que após passar pela aflição, tem um momento 

apoteótico e dar uma boa lição ao vilão. 
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7.º ano: Comédia  

ZÉ BESTEIRA 

Ambientado na roça, retrata o cotidiano do jovem 

lavrador do interior da região bragantina. Nesta comédia, trata-

se das aventuras de Zé Besteira e sua turma. Retrata o drama 

de seu melhor amigo precisar abandoná-lo, já que quer ir para 

a “cidade grande”, no caso a zona urbana de Bragança, em 

busca de emprego e melhores condições financeiras e social. 

Outro personagem da trama é um personagem caricato, no 

caso, Zé Preguiça e suas desculpas para não trabalhar. 

Também tem o Zé Catinga e seu poder mortal de sovaqueira, 

a figura do coronel valente e suas 2 filhas e muito mais. 

Os autores fazem uma homenagem ao festival 

Mazzaropi, exibido atualmente pela TV Brasil, e ao melhor da 

comédia nordestina divulgada pelo youtube. Até a linguagem 

dos personagens trás o sotaque regional cearense. 

Intencionalmente usaram o recurso de imagem em preto e 

branco, para imitar as clássicas comédias, já que na tecnologia 

da época o sistema em cores ainda não existia. Realmente 

foram obras que marcaram época, fizeram uma legião de fãs 

no mundo todo, e ainda continuam fazendo. Estamos nos 

reportando às atuações de Charles Chaplin, O Gordo e o 

Magro, Os Três Patetas, e claro, nossa versão nacional através 

do filme de Jeca Tatu (1959) e o festival já mencionado que 

ainda passa no canal aberto. 

É uma prova de que a comédia é universal, e que pode 

também inspirar nossos jovens e talentosos estudantes. Com 

certeza, essa versão dos nossos alunos cumpre o desafio de 

extrair nossa atenção e dar boas gargalhadas, isso eu garanto. 

Portanto, não perca nossa mostra. 

8.º ano: Documentário 

FUNDAÇÃO DA ESCOLA E BIOGRAFIA DA PROFª 

ARGENTINA PEREIRA - Entrevistas e relato de memória. 

 

Pretendemos por meio deste trabalho, resgatar a 

identidade e a história da nossa escola, da comunidade 

ao nosso entorno, através do gênero textual Memória. 

Escolhemos esse gênero, porque assim como nos ensina 

o antropólogo e historiador René Silva:  
 

Falar de memória é, antes de tudo, falar de uma 

faculdade humana. A faculdade de conservar estados 

de consciência pretéritos (...) Portanto, toda memória 

humana é memória de alguém, de um indivíduo. Ela 

se refere, antes de tudo ao Eu, ao olhar que essa 

pessoa constrói a respeito de si mesma, da identidade, 

portanto de quem efetivamente recorda.2  
 

                                                           
2 SILVA, René. Cultura Popular e Educação. Salto para o Futuro /TV 

Escola SEED /MEC - Brasília, 2008. p. 85. 

COMUNICADO DO DIA 

Aos pais ou responsáveis 

“A Escola Argentina Pereira vem através deste informar 

que nossos alunos do 8º ano estarão participando no próximo dia 

24/08/2018 (sexta-feira), de uma pesquisa de campo na localidade de 

Araçateua, a 8km de Bragança. Essa pesquisa terá como principal 

objetivo obter informações através de entrevista sobre a nossa Escola 

no passado, como era e quais foram as mudanças ocorridas ao longo 

do tempo. Estaremos com saída programada da escola a partir das 13h 

e 30min, com tolerância de 15 minutos. Retornaremos às 16h. 

Queremos informar também que alguns professores 

juntamente com a direção da escola, estarão acompanhando nossos 

alunos desde a saída até a volta. Solicitamos também que os mesmos 

tragam de casa sua garrafa com água e quanto ao lanche será por conta 

da escola. Nossos alunos farão o percurso de bicicleta acompanhado 

por uma equipe de professores da turma.  

Nos colocamos a disposição para tirarmos qualquer 

dúvida.” 

        (Texto: Valéria Paz - Vice-Direção da Escola) 

As entrevistas contaram com a participação da ex-

professores e atuais do quadro, com fotos que são verdadeiras 

relíquias, e imagens atuais num quadro demonstrativo e 

comparativo do passado e do presente  

9.º ano: Documentário 

CURUPIRA: FATO REAL 

Os alunos do turno da tarde Vítor, Wanderson, Edson 

e Marcelo também realizaram pesquisas, entrevistas, e fizeram 

um documentário com quem disse que já viu o Curupira e 

outros seres. 

9.º ano: Suspense e Terror 

A NOIVA DA ESTRADA 

“Uma jovem chamada Katrin estava muito ansiosa para 

seu casamento com Sebastian. Mas não imaginava que uma 

coisa fatal mudaria sua vida para sempre. 

Sendo vítima de uma tragédia, decide então, se vingar 

de quem ousasse atravessar o seu caminho.” 

(Sinopse feita pela equipe e revisada pelo professor) 

A CASA NO BOSQUE E A FLOR 

Um dia quatro adolescentes resolvem matar aula para 

se divertir no igarapé. Até Caroline encontrar no bosque uma 

flor e ter sua vida mudada pelo resto de sua vida. (Sinopse do 

professor) 

“O filme trata de pedidos malignos e acontecimentos 

reais.” (Sinopse feita pela equipe) 

MARIA SANGRENTA 

“Três amigas vão num final de semana para um sítio 

abandonado e resolvem brincar de ‘pedra, papel e tesoura’ para 

o perdedor pagar uma prenda. O problema é que a penalidade 

do jogo exige a evocação do espírito da Maria Sangrenta. O 

que elas não sabiam, é que isso iria despertar a ira de uma 

criatura que se vingará até de seus amigos.” (Sinopse feita pela 

equipe, com revisões e adaptações do professor) 
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9.º ano: Comédia 

OLHEIRO DE FUTEBOL 

Um olheiro da China radicado no Brasil, país do 

futebol, está recrutando jogadores brasileiros com 

propostas de ótimos salários para jogar em times de 

futebol da nação oriental. Ele entra em contato com o 

empresário do craque Yanthu, pois, este jogador tem 

muitos títulos, troféus e medalhas no currículo.  

No entanto, antes de fechar o contrato, e a dupla 

(empresário e jogador) comprarem as passagens para a 

China, é necessário, o bendito Olheiro fazer uma 

avaliação da performance do jogador dentro de campo. 

Podemos dizer que essa comédia retrata uma crítica 

à impressão estrangeira acerca do brasileiro, um mito ou 

imaginário popular de que por morar aqui, todos saibam 

sambar ou jogar futebol. Muito bem adaptada essa 

comédia, já que atinge também o objetivo nos fazer rir 

tal como o curta-metragem concorrente, e bem sucinta, 

pois passa a mensagem dentro do tempo previsto. 

9.º ano: Animações 

Documentário: A MARUJADA 

 
Os autores produziram um documentário inicialmente 

narrando o histórico da Marujada de Bragança, começando 

pela fundação da Irmandade de São Benedito, com duração 

exatamente até a metade do curta, em seguida, entra a trilha 

sonora com o tema. Adotaram essa técnica em separar a trilha 

sonora da narração justamente para não atrapalhar o 

entendimento e a dicção do narrador, segundo os autores. 

Do início ao fim, ocorre apresentação de slides de obras 

de arte de artistas bragantinos ou cartazes reforçando a 

mensagem áudio visual do tema proposto. 

Flipbook: A NERD E O POPULAR 

 
É uma animação não colorida feita à lápis feita pela 

artista Nayla da Paz. Os autores utilizaram a técnica do 

flipbook, com captação fotográfica para editar seu vídeo, e um 

fundo musical romântico internacional.  

A Nerd está passando por uma fase crítica em sua vida. 

Em meio à fossa da angústia, toma uma decisão drástica. 

Prestes a cometer algo terrível, surge o garoto Popular como 

um príncipe encantado para trazer a solução de que precisa 

para sua vida. Apresenta características de narrativas da 

vertente literária do Romantismo, além de abordar o tema de 

amores impossíveis entre o casal protagonista, uma Nerd 

excluída e um garoto Popular da escola (talvez tenha surgido 

nessa época o adágio popular “os opostos se atraem”), seja pela 

tentativa de suicídio da personagem central, uma temática 

presente no Ultrarromantismo, também retoma a clássica 

tríade: vilões, mocinha e herói. Afinal, os contos de fadas 

surgiram nesse contexto do século XIX, e essa fórmula não é 

exclusiva das novelas mexicanas.  

A obra tem como foco principal o bullying. A pobre 

garota sofre bullying na escola, e tudo começa quando a 

chamam de feia, e ela começa a levar a sério os insultos e passa 

a questionar sua própria beleza ao se olhar no espelho. Os 

vilões, são essas pessoas que cometem essas atrocidades com 

insultos ofensivos, tal como uma madrasta malvada, uma 

bruxa, um monstro dos contos de fadas, e a mocinha sofre tal 

como Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve que sofrem 

perseguições e precisam serem resgatadas por um herói, um 

príncipe encantado, um cavaleiro ou anjo salvador. 

Quando assisti esse curta pela primeira vez, me veio à 

memória séries ou novelas do tipo Ugly Betty ou A Feia mais 

Bela. Até a cantora pop Katy Perry já fez uma paródia 

interpretando essa personagem no clipe Last Friday Night. 

Mesmo trabalhando o enredo semelhante, de uma garota Nerd 

que sofre bullying pela maneira que se veste, e por sua 

aparência grotesca sem uso de maquiagem, por usar óculos de 

grau e aparelho ortodôntico, o desfecho é bem diferente, e esse 

é o diferencial. Enquanto Betty no clímax da história passa por 

uma transformação revolucionária e termina com o galã pelo 

qual é apaixonada, em A Nerd e o Popular, o garoto aceita a 

mocinha do jeito que ela é, sem passar por nenhuma 

transformação, respeitando seu modo de ser, de se vestir, e sua 

aparência. 

Documentário: AUTOMUTILAÇÃO 

 
Com uma trilha sonora bem suave e gostosa de se ouvir, 

no curta Automutilação, os autores apresentam uma reflexão 

acerca de um tema de sua própria realidade. Através do vídeo, 

trazem um recado direcionado ao público adolescente (faixa 

etária da maioria dos nossos estudantes), pois, segundo estudos 

internacionais a cada 5 adolescentes, um se mutila. Podemos 

classificá-lo como um vídeo didático, ou documentário com 

informações e reflexões importantes sobre esse tema 

polêmico.  

Uma doença, um vício, um tipo de depressão? Através de 

imagens e mensagens de texto em um curta de 1 minuto, 

trazem essas e outras respostas. Passa assistir aos conteúdos na 

íntegra, não perca a nossa mostra cinematográfica, prevista 

para o dia 19 de novembro às 8h, no auditório da UFPA. 
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Stop-Motion: DISCRIMINAÇÃO E DEPRESSÃO 

 
Esta animação dispôs da técnica do stop-motion. Com 

muita criatividade da produção, os autores fizeram a 

montagem de vídeo com inúmeras fotografias de 

personagens feitos a partir de massinhas de modelar caseira. 

Percebe-se um cenário de papelão com acabamento em 

EVA, vasos de plantas feitos com copo descartável 

transparente com estrume e flor, e um copinho descartável 

de café com pedrinhas sustentando uma mini planta. O 

fundo do cenário é de TNT azul, e a superfície é sobre uma 

mesa. 

O título da obra já nos revela o tema que será 

trabalhado, dando ênfase às desventuras de uma garota 

depressiva de cor parda. Embora haja traços de 

semelhanças com o curta concorrente A Nerd e o Popular, 

nem por isso perde sua peculiaridade, apresentando 

diferenças em alguns detalhes. Na trama, a garota já não se 

aceita do jeito que ela é, ao despertar do sono pela manhã, 

a primeira coisa que faz é se olhar no espelho, lamentar de 

sua condição horrível e chorar (indício de depressão). Para 

completar, ao sair na rua as pessoas só pioram as coisas 

reforçando a discriminação, fazendo o juízo de sua estatura, 

aparência, enfim, caçoam dela. Sem tomar nenhuma atitude 

precipitada, não responde aos insultos, e ao voltar para casa 

só faz “cair em prantos” como de costume.  

Sua vida dá uma reviravolta quando conhece um 

jovem Afrodescendente, capaz de lhe dar o apoio e a 

esperança que ela precisa. Possivelmente por se colocar no 

lugar dela e ter aprendido a lidar com o preconceito, é a 

pessoa certa para dar conselhos à jovem. Nos faz lembrar 

do casal Shrek e Fiona que criam uma certa identidade por 

ambos serem ogros perseguidos por caçadores. E finaliza a 

mensagem com a frase “todos a favor da amizade”. Enfatiza 

a ideia de que devemos ajudar uns aos outros, senão a vida 

não tem sentido, e principalmente não devemos provocar o 

isolamento ou reclusão de uma pessoa com depressão. 

Decerto que um ermitão pode viver em cavernas, ou recluso 

em estado de ascese como um monge, nesse caso é uma 

escolha pessoal e um estado de purificação espiritual. 

Adaptações modernas dos contos de fadas, geralmente 

nas animações, trazem uma reflexão acerca dessas 

perseguições por ser diferente. Como por exemplo a 

animação Megamente (uma paródia ao Superman), por sua 

aparência exótica e meio nerd, o personagem central é visto 

como o vilão, em oposição ao garoto popular que se torna o 

Ultraman. Produzido pelo mesmo estúdio, o ogro Shrek, o 

oposto do Príncipe Encantado, usa a mesma fórmula, pois 

no decorrer da trama, o inusitado acontece, demonstram 

terem virtudes de um herói, pondo em prova, salvando o dia 

e ficando com a mocinha no final (soltei esse spoiler porque 

acredito que já assistiram). 

(Fábio Cruz) 

2.º ano: Anime e Mangá 

TREVAS: OLHO POR OLHO, DENTE POR DENTE 

 
Trevas: Olho por olho, dente por dente é um 

mangá escrito e desenhado pelo aluno do segundo ano 

Héron, e lançado em junho de 2018 sua única edição. 

Conta o drama vivido por Luke, um estudante 

universitário aparentemente comum que tem a vida 

virada pelo avesso após encontrar seus entes queridos 

assassinados pelas garras de um lobisomem. A partir de 

então, o protagonista só pensa em vingança, mas percebe 

que como humano pode não ter sucesso, e vai ao 

encontro de uma vampira para transformá-lo. De posse 

de novas habilidades, e com o auxílio de uma bruxa para 

encontrar os rastros da fera assassina, no estilo Shonem 

Jump, como já vimos na resenha de Alce Kung Full, Luke 

trata uma luta mortal contra seu oponente lobisomem. É 

justamente essa adaptação da revista que podemos 

assistir no anime, criativamente editado pelos alunos do 

segundão da manhã. 

Essa obra circulou de mãos em mãos entre os 

alunos da escola Prof. Argentina Pereira, chegando ao 

conhecimento do vice-diretor Plínio, e também da 

coordenadora pedagógica Luciana Amorim, e por fim, 

chegou às minhas mãos para revisão ortográfica, obra 

pela qual obtive uma cópia colorida. 

No momento, encontra-se sob a guarda de nossa 

coordenadora do turno da noite, Elisângela, o qual 

também se tornou fã, tal como todos que leram e 

apreciaram o enredo bem construído, com personagens 

cativantes, e com clima que tanto fãs da literatura gótica, 

por sinal, estudado no currículo escolar na série de 

escolaridade dos autores do Curta, estando no livro 

didático do 2º ano da editora Positivo. Podemos afirmar 

que o curta homônimo é um anime de excelente 

qualidade que resgata o caráter sombrio dos mestres 

desse estilo como Edgar Alan Poe, Drácula de Bran 

Stocker, Lovecreft, de Álvares de Azevedo com Noite na 

Taverna, quanto da literatura pop dos nossos dias, como 

a Saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer ou The Vampire 

Diaries, da autora L. J. Smith. 

O próprio artista, com traços marcantes do estilo 

mangá, ressalta sua inspiração e gosto por filmes como 

Sombras da Noite, A Noiva Cadáver e Anjos da Noite. A 

sinopse do enredo nas palavras do autor: 
“Ao voltar de um passeio com os amigos da faculdade, Luke 

encontra sua mãe, sua irmã e sua namorada, que estava grávida, 

mortos. As mordidas e as marcas de unhas enormes nas paredes e nas 

vítimas não têm como negar que foram vítimas de um lobisomem. 

Agora Luke quer vingança, e para ser capaz de derrotar o lobisomem 

assassino, ele se torna um vampiro, trocando o dia pela noite, 

trocando a luz, pelas TREVAS.”                        (HÉRON SANTOS) 
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2º ano: Novela Literária 

 
DESFECHO DE AMOR DE PERDIÇÃO 

Dentre as obras do Romantismo trabalhadas 

durante o segundo bimestre, um grupo de estudantes do 

nível médio escolherem a novela romântica portuguesa 

Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco para 

fazerem uma versão atual em curta metragem, tendo 

como cenário a orla e o cais de Bragança (topônimo 

correspondente à cidade homônima portuguesa) e nosso 

ilustre Rio Caeté.  

Na obra original, o romance se passa em Viseu, 

cidade portuguesa. A adaptação produzida foi do 

capítulo final. Com a morte de Tereza Albuquerque, o 

amor de Simão Botelho, casal romântico de 

protagonistas, este último ao partir para o exílio em um 

barco, sem a alegria de viver, também se entrega a morte. 

Quando os marinheiros se livram do cadáver 

atirando ao mar, a acompanhante Mariana, se lança ao 

seu encontro para morrer afogada abraçada junto do seu 

falecido amado não correspondido. Esta é a cena 

registrada pela turma do segundo ano médio da tarde. 

 

3º ano: Documentário  

TRAJETÓRIA SEMANA DA PÁTRIA 

 

 

 

Pela Semana da Pátria (de 01 a 07/09), o ufanismo 

patriótico nos incentivou aplicar as oficinas do projeto na 

turma do 3º ano do ensino médio, devido serem dessa 

turma a maioria dos atletas representantes em tal evento 

esportivo, visando orientar a produção de um 

documentário acerca da participação dos respectivos 

atletas e sua trajetória no torneio. 

Tivemos como resultado um vídeo produzido pelo 

aluno Marco Antônio Gonçalves, que filmou os 

bastidores de preparação de nossos atletas do ensino 

médio, com a participação especial do arbitro Lenilson 

como técnico e preparador físico do time de futsal. 

O clipe conta com um fundo musical e imagens 

dos treinos alternando com frases motivacionais 

condizentes à pratica esportiva. Veja um exemplo: 

“Quem não se esforça para levantar e caminhar 

após uma derrota, não merece ganhar asas para conhecer 

a vitória.” (Felipe Magister) 

3º ano: Suspense 

A LENDA DA DAMA DE BRANCO 

Um grupo de estudantes durante o feriado, se reúnem à 

noite em volta de uma fogueira para contar histórias de terror, 

ou “causos” do folclore. 

Por fim, decidem contar a versão de Lenda Europeia da 

Dama de Branco. Segundo a narradora, a lenda surge a partir 

de uma princesa de origem europeia que conheceu um belo 

rapaz mais ou menos da idade dela, e tiveram um romance. No 

início não foi correspondido, porque só ela o amava de 

verdade, contudo, ficaram juntos e ainda tiveram 2 filhos. A 

complicação começa quando o jovem se cansa dela e decide 

por fim ao relacionamento. Claro que a princesa não aceita, e 

ele decide fugir de casa e abandonar ela e as crianças por causa 

de uma outra mulher.  

A partir de então, uma coisa terrível acontece, tanto no final 

da narrativa contada, quanto aos estudantes que não 

acreditaram na veracidade da lenda... 

Ao estilo de tragédias gregas, a narrativa adaptada pela 

turma do 3º ano Ensino Médio, se assemelha muito à tragédia 

de Jasão & Medeia, pelo seu desfecho macabro. 
 

Considerações finais 

Nem o projeto, nem a escola recebem qualquer auxílio 

ou investimento financeiro para o exercício e manutenção das 

nossas atividades realizadas e/ou desenvolvidas no que tange 

tanto as oficinas quanto as produções de curtas-metragens.  

Nem dispõe de recursos materiais como câmeras 

filmadoras ou estúdio para fazer as edições de vídeos, tem 

equipamentos como computadores, contudo não é 

disponibilizado aos discentes. A realidade é que enfrentamos 

uma série de dificuldades, seja pela escola não oferecer 

estrutura adequada, por ter uma sala de vídeo e não suportar 

uma turma inteira e os alunos reclamam. O pátio da escola 

também é inviável para projeção de vídeos, devido a claridade 

durante o dia, nem suporta todo o público para um evento 

desse porte, e agradecemos ao apoio da UFPA pelo auditório.  

É uma guerra para conseguir um projetor de datashow, 

e ter que agendar com dias de antecedência, e para piorar, é ter 

salas abertas sem janelas com entrada direta da iluminação 

solar atrapalhando a qualidade da projeção de imagens pelo 

equipamento durante o dia. É ter laboratório de informática, e 

não funcionar, quando poderia ser desenvolvido projetos de 

parceria entre docente e TI responsável pelo laboratório. 

Temos um projeto de edição de vídeos para desenvolver, sendo 

ideal cada estudante ou em duplas ter acesso aos computadores 

com aulas práticas, e encontramos esse tipo de barreira.  

Essas e outras questões nos limitam a realizar com 

melhor qualidade e atender aos anseios e exigências do público 

participante ou envolvido. Já que não possuímos câmera 

profissional, são os próprios alunos que captam imagens 

através de seus aparelhos celulares e editam com seus 

aplicativos. Nossos curtas-metragens produzidos são curtas 

amadores, mas com empenho criativo profissional. 
Quem puder nos ajudar, será sempre bem-vindo!!! 



 


