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Para mais informações, visite:
Facebook CINAGE: https://www.facebook.com/cinageproject
YouTube CINAGE: https://www.youtube.com/cinageproject
Website CINAGE: http://cinageproject.eu

No inverno passado, os parceiros do projeto CINAGE encontraram-
-se pela primeira vez em Lisboa para a inauguração deste incrível 
e interessante projeto! Durante os últimos 8 meses, temos vindo a 
trabalhar arduamente para analisar a nossa situação nacional sobre o 
envelhecimento ativo, bem como rever temas sobre o envelhecimento 
abordados em filmes Europeus.
Baseado no modelo de competências para o envelhecimento ativo, 
formaram-se quatro focus groups, em Portugal, Itália, Eslovénia e Reino 
Unido, com o objetivo de fazer uma análise crítica de 12 filmes europeus 
previamente selecionados. Mais de 25 representantes do público- 
-alvo do projeto assistiram aos filmes e reuniram-se presencialmente 
para discutir quais os que melhor representavam uma ou mais das 
competências. Finalmente, chegou-se a um acordo sobre os seis mais 
ilustrativos:

Nos cinema
CINAGE hoje!

O curso de formação CINAGE
Durante a reunião na Eslovénia, no passado Abril de 2014, organizada 
pela Universidade Eslovena da Terceira Idade, foi estabelecido um 
plano para produzir o conteúdo dos módulos/unidades e discutiu-se a 
estrutura, metodologia, estratégia e os recursos necessários para que 
o curso CINAGE possa realizar-se. 
O curso CINAGE irá oferecer aos participantes (idosos) uma 
oportunidade para refletir sobre cinema e filmes e experienciar 
atividades colaborativas, estimulando uma aprendizagem significativa 
e transformadora sobre a vida e sobre o envelhecimento ativo, 
saudável e socialmente envolvido.
A partir de Novembro de 2014 vamos organizar, em todos os países 
parceiros, cursos de formação piloto desenvolvidos de acordo com os 
princípios e processos  dos modelos de andragogia (Malcom Knowles).
O curso é destinado principalmente para educadores de adultos 
e alunos idosos Os métodos serão: uma curta introdução teórica, 
trabalho em pares, discussão em grupo, elaboração de relatórios de 
grupo, workshop, aprendizagem colaborativa, etc. Os participantes 
irão refletir sobre o conceito de envelhecimento ativo em relação com 
temas abordados nos filmes europeus. Além disso os aprendentes 
serão dinamicamente envolvidos nas filmagens das suas próprias 
curtas-metragens sobre o envelhecimento, identificando possíveis 
estratégias para um envelhecimento mais ativo, saudável e 
socialmente envolvido.
O curso de 73 horas será composto pelos seguintes módulos:
1) Introdução: Vamos participar do Curso CINAGE 
2) Autoavaliação: A minha história de envelhecimento ativo ... 
3) O envelhecimento ativo e educação de adultos: Você disse 
velhice? Você disse envelhecimento ativo? 
4) Exibições e análise de filmes: O cinema europeu e o envelhecimento 
ativo. 
5) Produção de Filmes: Narrativas pessoais, Guiões, Direção, 
Produção e Edição das curtas-metragens 
6) Workshop de Cinema: três curtas-metragens em 30 horas!
A reflexão sobre as experiências da vida real e da ficção, a 
aprendizagem recíproca em pequenos grupos de pares construindo 
novos conhecimentos, facilitam a compreensão de como a realidade 
é influenciada por experiências passadas, por perceções atuais e 
expectativas sobre o futuro. Quando as experiências são significativos, 
torna-se mais fácil escolher novas formas de ser e de agir! O cinema vai 
ajudar a estabelecer um relacionamento e compromisso significativos 
para os aspetos selecionados do processo de envelhecimento.
Envolva-se! 
O curso CINAGE é gratuito e será pilotado com um número limitado de 
participantes. Se você é um/a educador/a de adultos ou se tem mais 
de 65 anos de idade e gosta de cinema, ou apenas quiser explorar 
mais sobre o tema, não perca tempo em entrar em contato com a 
organização do CINAGE no seu país para obter mais informações! 

Before Twilight, 2009, 
de Jacek Blawut (Polónia)

Mid-August Lunch, 2008, 
de Gianni Di Gregorio (Itália)

Empties, 2007, 
de Jan Sverák (República Checa)

The Best Exotic Marigold Hotel, 
2012, de John Madden 
(Reino Unido)

Good to go, 2012, 
de Matevž  Luzar (Eslovénia)

Vidange Perdue, 2006, 
de  Geoffrey Enthoven (Bélgica)

www.aidlearn.com
www.leedsmet.ac.uk
www.cstudifoligno.it
www.univerza3.si
https://www.facebook.com/cinageproject
https://www.youtube.com/cinageproject
http://cinageproject.eu
http://cinageproject.eu/pt/package/research/model.html
http://cinageproject.eu/pt/project/target.html
http://cinageproject.eu/pt/project/target.html
http://cinageproject.eu/pt/package/films.html
http://cinageproject.eu/pt/package/films.html
http://cinageproject.eu/pt/project/meetings/meeting-2.html
http://cinageproject.eu/pt/partners.html
http://cinageproject.eu/fls/docs/factsheets/before_twilight.pdf
http://cinageproject.eu/fls/docs/factsheets/mid-august_lunch.pdf
http://cinageproject.eu/fls/docs/factsheets/empties.pdf
http://cinageproject.eu/fls/docs/factsheets/the_best_exotic_marigold_hotel.pdf
http://cinageproject.eu/fls/docs/factsheets/good_to_go.pdf
http://cinageproject.eu/fls/docs/factsheets/vidange_perdue.pdf

