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INSPIRE-SE
O Pacote CINAGE está pronto!

O projeto CINAGE desenvolveu um conjunto de materiais 
educacionais e de apoio à realização do curso CINAGE:

. Um Manual de Aprendizagem para aprendentes maiores (Inglês, Português, Italiano; Esloveno); . Um Guia para os educadores de adultos (Inglês, Português, Italiano, Esloveno);. Sumários executivos de investigação e das ações-piloto (Inglês, Português, Italiano; Esloveno);. Fichas técnicas de 6 filmes Europeus seleccionados (Inglês); . 12 curtas-metragens CINAGE (legendados em Inglês, Português, Italiano, Esloveno); . Fichas técnicas das 12 curtas-metragens CINAGE (Inglês); . 12 situações e estratégias para lidar com o envelhecimento ativo (Inglês, Português, Italiano, 
   Esloveno).

PRODUTORES:
www.aidlearn.com |  PORTUGAL www.leedsbeckett.ac.uk | UK

www.cstudifoligno.it |  ITÁLIA www.utzo.si |  ESLOVÉNIA
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OBTENHA O SEU 
BILHETE AQUI

AGENTE:
AidLearn, Lda.
Maria Helena Antunes

BILHETEIRA: 
 info@cinageproject.eu

http://cinageproject.eu

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida neste panfleto vincula exclusivamente o autor, 
não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

www.aidlearn.com
www.leedsbeckett.ac.uk
www.cstudifoligno.it
www.univerza3.si
www.univerza3.si
http://cinageproject.eu


AcoES PILOTO

A QUEM se destina? 
O projeto, os seus resultados e produtos destinam-se 

principalmente aos educadores de adultos mais velhos, 
entidades de educação de adultos, idosos, especialistas em 

envelhecimento ativo e em cinema Europeu. 
O projeto também pretende sensibilizar a opinião pública para o 

envelhecimento ativo e para o papel do cinema na promoção da sua 
representação e de como se pode hoje lidar com uma velhice mais 

ativa e comprometida socialmente.

Citações dos participantes!
”Percebi quão importantes são as dimensões sociais de histórias de vida individuais e como 

contribuem para a construção da memória coletiva de uma nação “

“Eu era um completo novato e não podia sonhar que poderia realizar tanto em tão pouco tempo “

“O fato de os facilitadores CinAge terem sido na maioria jovens, desempenhou um papel crucial 
no apoio à motivação dos participantes e na criação de dinâmicas positivas de grupo”

“Regressámos às raízes do cinema. Sente-se, pensa-se, quer-se dizer: 
 Isto é tudo o que tem a ver com um filme”.

ONDE se pode ver os filmes CINAGE?
Facebook CINAGE: https://www.facebook.com/cinageproject | YouTube CINAGE: https://www.youtube.com/cinageproject 
Website CINAGE: http://cinageproject.eu

Mais informações sobre o Pacote CINAGE e como obtê-lo, 
disponíveis no link: www.cinageproject.eu/en/package.html   

Nao perca
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