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CINEMA NOSSO

UMA INSTITUIÇÃO

SOCIOCULTURAL

 QUE AO LONGO DE SUA

TRAJETÓRIA 

ATUA NA AMPLIAÇÃO DO

SENSO ESTÉTICO E CULTURAL

DE CRIANÇAS E JOVENS,

GERANDO IMPACTO SOCIAL

ATRAVÉS DA FORMAÇÃO EM

AUDIOVISUAL E EM NOVAS

TECNOLOGIAS.



NOSSA SEDE
LOCALIZADA NO 

CORAÇÃO DA LAPA 



MISSÃO

VISÃO

VALORES

Ampliar o universo estético e
cultural de crianças e jovens

através da formação
audiovisual com inovação e
novas tecnologias gerando

impacto social.

Ser referência em
projetos de formação
audiovisual com novas

tecnologias.

Inovação
Acolhimento
Comprometimento
Otimismo
Sustentabilidade
Ética e
transparência
Diversidade



SUPER
    HACKA
             KIDS

Um dia inteiro voltado para
atividades que envolveram

educadores, pais e filhos em torno
da paixão pelo universo

cibercultural e games - sejam
eletrônicos ou analógicos. Esse foi

o Super Hacka Kids, evento
inédito organizado pelo Cinema
Nosso no casarão da instituição.



OBJETIVO

VISÃO

OBJETIVO
 

Com o Super Hacka Kids, o Cinema
Nosso despertou e estimulou o

desenvolvimento e conhecimento dos
pequenos, através dos jogos, além de
trabalhar o espírito de coletividade,

desmitificando a ideia de que jogos
impactam negativamente, a formação

das  crianças e jovens. 0 evento foi
totalmente gratuito e voltado

principalmente para crianças com
idade entre 10 e 14 anos.



O Super Hacka Kids também
foi uma experiência que

motivou pais, responsáveis e
educadores a ampliar o
universo cibercultural
envolvendo temas

relacionados à infância,

games e internet.

PÚBLICO-ALVO



OBJETIVO

VISÃO

PROGRAMAÇÃO
 

PROGRAMAÇÃO
 



EM
NÚMEROS

O8 HORAS DE
EVENTO

10 VOLUNTÁRIOS

80 PAIS E
EDUCADORES

100 CRIANÇAS,

ADOLESCENTES
E JOVENS

20 GAMES
EXPERIMENTADOS

05 PALESTRANTES



Nosssas ações são pensadas e
realizadas de acordo com os

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU. 

Durante o Super Hacka Kids as
crianças participantes, votaram em
um ODS para produção do game
que está sendo produzido na

continuidade das ações voltadas
para crianças (Hacka Kids). 

O ODS escolhido foi o 14 - VIDA NA
ÁGUA.

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO 

DA ONU
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COMO PRODUZIR UM GAME?



O Hacka Kids é um curso de
formação em jogos digitais e tem
como objetivo, proporcionar o

desenvolvimento de habilidades e
competências com foco nas

profissões do futuro. Ao fim do
curso, os alunos apresentarão três

jogos digitais para celular
(mobile). O curso é uma

continuidade das ações iniciadas
através do Super Hacka Kids.

O CURSO



O público-alvo do curso está
compreendido entre crianças

estudantes de escolas
públicas municipais do

Centro do Rio de Janeiro e
bairros vizinhos, com idade

entre 10 e 14 anos. 

PÚBLICO-ALVO



O curso foi
dividido em 4

módulos:

Carga horária total
de 60 horas.

NARRATIVAS PARA
JOGOS E GAME

DESIGN

ARTE
ANIMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
PARA JOGOS

AUDIO

IMPLEMENTAÇÃO,

REFINAMENTO E
FINALIZAÇÃO



 

Serão produzidos três jogos para
celular (mobile) com a temática

"VIDA NA ÁGUA" referente ao
objetivo de desenvolvimento
sustentável da ONU. Os alunos

foram sensibilizados sobre o tema
e a partir do contato com o

conteúdo técnico, explorarão a
criatividade na produção de seus

jogos. 

OS JOGOS



OS ALUNOS SE
DIVIDIRAM EM 3

EQUIPES:

EQUIPE
SUPER

HACKERS

EQUIPE
 BLACK &

WHITE

EQUIPE
ATLÂNTIDA



PARCERIA
COM O 

AQUARIO

A parceria com o AquaRio é essencial
pois se mostra alinhada com nossa
missão e valores institucionais de

ampliação cultural. Nossos projetos e
ações são voltados para o público
infantil visando o estímulo ao senso
crítico através da tecnologia, bem

como atuamos com temas voltados
para problemáticas socioambientais. É

de suma importância que nossos
participantes possam ter acesso a

aparelhos culturais que ampliem, ainda
mais, sua visão de mundo e contribuam
para a construção de suas vivências e

narrativas de vida.



CONTATOS

PROJETO CINEMA NOSSO

PROJETO_CINEMA NOSSO

WWW.CINEMANOSSO.ORG.BR
  TELEFONE: (21) 2505-3300

RUA DO REZENDE, N° 80,

LAPA - RIO DE JANEIRO


