
ideia na cabeça

Câmera na mão

O projeto
O projeto Câmera na Mão Ideia na Cabeça tem por objetivo promover 
a formação teórica e técnica de 40 adolescentes de 15 a 18 anos, 
cada ano, para a produção audiovisual com destaque para a 
pilotagem de drones, ferramenta cada vez mais utilizada nas 
produções profissionais. O intuito é contribuir para ampliação do 
universo informacional, cultural e tecnológico desses jovens, bem 
como promover experiências que lhes possibilitem meios e 
oportunidades de (re) conhecer o próprio território sob uma nova 
ótica e (re) significá-lo, de acordo com seus recursos e 
potencialidades.

As oficinas socioeducativas serão desenvolvidas em ciclos de seis 
meses, com encontros semanais de quatro horas. Os jovens 
receberão todo o conteúdo teórico e a instrumentalização para 
operação dos equipamentos.

O objetivo fundamental é promover o exercício da cidadania e da 
corresponsabilidade a partir do resgate histórico da memória do 
bairro, fortalecendo e “re-construindo” a identidade, os valores, o 
sentimento de pertença e os vínculos familiares e comunitários. 
Também faz parte do projeto fortalecer a Produtora Audiovisual do 
CCJSL. O projeto funcionará como uma incubadora de profissionais 
que poderão trabalhar futuramente na produtora.

Objetivos do projeto
• Possibilitar acesso à tecnologia e produção audiovisual com ênfase na 

pilotagem de drones, com vistas ao desenvolvimento de novas leituras de 
mundo e formas de perceber e problematizar a realidade;

• Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação 
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;

• Oportunizar aos educandos o conhecimento cultural e artístico através da 
linguagem cinematográfica e audiovisual, despertando, desenvolvendo e 
cultivando suas capacidades, oferecendo atividades multidisciplinares para 
o seu desenvolvimento integral, podendo contribuir para sua vida e para a 
inclusão digital e social;

• Promover o senso de igualdade, conscientizar para o pensamento crítico, 
fomentar idealismos e esperanças de um futuro melhor através do estimulo 
da criatividade infinita que o universo tecnológico oferece;

• Desenvolver e valorizar a autoconfiança e a autoestima por meio de ações 
protagonistas e intervenções diretas na comunidade;

• Produzir um curta metragem na modalidade documentário, retratando 
aspectos territoriais, geográficos, sociais, culturais, de convivência, 
econômicos, étnicos, no Jardim Santa Lúcia e bairros do entorno.

• Consolidar e fortalecer a produtora audiovisual do CCJSL
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Adolescentes e jovens conscientes, 
autônomos e protagonistas; com 
conhecimentos ampliados e olhar 
crítico sobre as potencialidades e 
dificuldades do território; 
apropriados da linguagem 
cinematográfica e dos conceitos 
teóricos e técnicos sobre 
cinema; com habilidade 
para a pilotagem de 
drones e aptos a 
atuarem na produtora 
audiovisual do CCJSL.

Resultados esperados

Proposta inovadora

ContrapartidasFormas de ajudar

Contatos

Sustentabilidade do  projeto

Selo de apoiador do projeto.

Parcerias para produção de 
vídeos institucionais.

A empresa pode nos ajudar 
contratando nossos serviços 
audiovisuais: captação de imagens 
aéreas, produção de vídeo 
institucional, cobertura de eventos.

Espera-se que a própria produtora gere 
recurso financeiro para subsidiar e perenizar 
o projeto.

Responsável: Ricardo Leite de Moraes

Telefone: +55 19 9 8383-4825

e-mail: coordenacao@ccjsantalucia.org.br

Redes: https://ccjsantalucia.org.br/

https://ccjsantalucia.org.br/projeto-camera-na-mao-id
eia-na-cabeca/ ccjsl_santalucia

https://www.youtube.com/channel/UCjeolRPMCZS0Uy
t1PLDF85g

Nenhum outro 
projeto social ensina 

pilotagem de 
DRONE.

1
Favorece o ingresso no 
mercado de trabalho 

oferecendo algo que é 
realmente atrativo para 
adolescentes e jovens.

2
Fortalece a 

sustentabilidade 
da instituição.

3
É coerente com dos 
discursos de defesa 

dos direitos da 
criança e do 
adolescente.

4


