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TEXTO 1  - RELATÓRIO 
Você e um grupo de colegas ganharam um concurso que vai financiar a 
realização de uma oficina cultural na sua escola.  
Após o desenvolvimento do projeto, você, como membro do grupo, ficou 
responsável por escrever um relatório sobre as atividades realizadas na 
oficina, informando o que foi feito. O relatório será avaliado por uma 
comissão composta por professores da escola. A aprovação do relatório 
permitirá que você e seu grupo voltem a concorrer ao prêmio no ano 
seguinte.  
O relatório deverá contemplar a apresentação do projeto (público-alvo, 
objetivos e justificativa), o relato das atividades desenvolvidas e 
comentário(s) sobre os impactos das atividades na comunidade. 
 
Na abertura do concurso, os grupos concorrentes receberam o seguinte 
texto de orientação geral: 
As Oficinas Culturais são espaços que procuram oferecer aos 
interessados atividades gratuitas, especialmente as de caráter prático, 
com o objetivo de proporcionar oportunidades de aquisição de novos 
conhecimentos e novas vivências, de experimentação e de contato com 
os mais diversos tipos de linguagens, técnicas e ideias. As Oficinas 
Culturais atuam nas áreas de artes plásticas, cinema, circo, cultura geral, 
dança, design, folclore, fotografia, história em quadrinhos, literatura, 
meio ambiente, multimídia, música, ópera, rádio, teatro e vídeo.  
O público a ser atingido depende do objetivo de cada atividade, podendo 
variar do iniciante ao profissional. As Oficinas Culturais visam à formação 
cultural e não à educação formal do cidadão. Pretendem mostrar 
caminhos, sugerir ideias, ampliar o campo de visão.  
(Adaptado de Oficina Cultural Regional Sérgio Buarque de Holanda. 
Disponível em 
http://www.guiasaocarlos.com.br/oficina_cultural/conceito.asp. 
Acessado em 07/10/2013.) 
 
Texto usado na VIDEOAULA – Relatório II 
 
Relatório de atividades da Oficina Cultural Glauber Rocha 
A Oficina Cultural Glauber Rocha, realizada pelos alunos do 3º ano B do 
ensino médio do Colégio Ateneu II entre os dias 15 e 21 de dezembro de 
2013, assumiu o objetivo de desenvolver atividades de formação cultural 
relativas à técnica de cinema e de teatro. A escolha da temática foi feita 
após uma visita à comunidade Marianópolis, próxima ao colégio, no dia 
13 de novembro. 
Conversando com moradores, descobrimos que jovens da região 
estavam desenvolvendo filmes caseiros de curta metragem sobre 
histórias da cidade, publicando-os na internet. Optamos, assim, por 
organizar oficinas técnicas gratuitas sob a direção de profissionais do 
setor audiovisual e de artes cênicas, em sua maioria voluntários, 
possibilitando que os recursos financeiros do financiamento conquistado 
fossem integralmente investidos em materiais necessários para as 
oficinas.  
Nos dias 15 e 16 de dezembro, moradores da comunidade assistiram a 
palestras introdutórias no auditório do colégio. Após um intervalo para o 
almoço, os professores mostraram, na prática, o funcionamento das 
câmeras, as técnicas de enquadramento e o uso adequado das noções de 
luz e sombra. Nos dias 17 e 18, o público teve acesso a aulas de roteiro e 
de narratividade, seguidas por aulas de interpretação nos dias 19, 20 e 
21.  
As sugestões ampliaram o campo de visão dos jovens da comunidade e 
resultaram em produções de maior qualidade técnica, tendo um impacto 
positivo na vida dos moradores, que encontraram no cinema uma 
maneira de expor a realidade de seu cotidiano. 
 
Atenciosamente, 
 
Josefa 
 

 
 
 
 
 


