
FESTIVAL ECOVIDEO LISBOA NATURA 2020

Queres fazer um storyboard?
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Este festival promove a reflexão, a discussão e a disseminação de temáticas 
ambientais e animais particularmente relacionadas com a cidade de Lisboa. 

E é isso que propomos que tu faças ao fazer um  
storyboard inspirado no teu filme favorito deste festival. 
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Mas o que é um storyboard? O storyboard é um re-
curso utilizado por todos os que têm de produzir 
um anúncio, um filme, uma telenovela ou um de-
senho animado para mostrar de forma sequencial 
as ideias principais que querem transmitir. É como 
se fosse uma história aos quadradinhos, uma banda 
desenhada onde se regista os momentos principais 
da história, os diálogos e até os efeitos sonoros para 
explicar a todos os envolvidos na produção o re-
sultado final de um filme. É, pois, uma ferramenta 
essencial para se produzir um bom filme! 

Para tal terás de ver os filmes que fo-
ram apresentados neste festival e escolher 
qual o filme que mais gostaste no endereço: 
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/
lisboa-natura-2020/filmes-premiados/

Depois de escolher o filme, tens que pensar o que 
gostarias de modificar e a melhor forma de trans-
mitir a tua mensagem. Só então estás pronto para 
fazer o storyboard do teu filme. 

Material necessário:  

 Impressora para imprimir o modelo, em papel 
branco (podes usar modelo da página 4) 

 Lápis de cor, caneta de feltro ou lápis de cera  

Em caso de não poderes imprimir, podes utilizar os 
seguintes materiais:  

 Folha de papel A4 dividida em rectângulos (po-
des copiar o modelo que está na página  4)  

 Régua ou esquadro 

Agora é só começares a preencher o teu storyboard 
e se quiseres até filmar a partir do que fizeste. 

No final podes enviar os teus trabalhos para o email

arquivomunicipal.servicoeducativo@cm-lisboa.pt ou entregar 

ao teu professor.

Bom trabalho 

http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/lisboa-natura-2020/filmes-premiados/
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Título do filme Nome:

ARQUIVO VÍDEO LISBOA NATURA

https://vimeo.com/showcase/7617282



ARQUIVO VÍDEO LISBOA NATURA

https://vimeo.com/showcase/7617282
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