
 
 

 

 
 
 
 

16/11 – 19h: Início da Transmissão.  
Prof. Franthiesco dará os boas-vindas aos presentes e realizará uma 
pequena fala parabenizando os envolvidos com o evento, assim 
como, apresentará resumidamente o propósito do festival.  
 
(duração aprox.. 5 min). 
 
16/11 – 19h05: Início da transmissão dos finalistas do 1º Dia (vide 
ordem na tabela anexa – Todos seguidos). 
 
16/11 – 20h: Término da Transmissão.  
O Prof. Franthiesco agradece os presentes, ao Grupo SER e convidará 
para o dia 2º e a premiação. 

(Fim da transmissão) 

 

17/11 – 19h: Início da Transmissão.  
Prof. Franthiesco dará os boas-vindas aos presentes e realizará uma 
pequena fala parabenizando os envolvidos com o evento, assim 
como, apresentará resumidamente o propósito do festival.  
 
 
17/11 – 19h05: Início da transmissão dos finalistas do 2º Dia (vide 
ordem na tabela anexa – Todos seguidos). 
 
17/11 – 20h: Término da Transmissão.  
O Prof. Franthiesco agradece os presentes, ao Grupo SER e convidará 
para a premiação. 

 (Fim da transmissão) 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

  
18/11 – 19h: Início da Premiação.  
Prof. Franthiesco apresentará de forma detalhada o 1º Festival Ser 
Educacional de Cinema, fala da importância dos festivais de cinema 
para a arte e a educação, apresenta o nome dos finalistas do ano. 
(duração aprox.. 15 min) 
 
18/11 – 19h15: Anúncio do Vencedor na categoria Melhor Filme 
Acadêmico + Transmissão do curta Vencedor 

(Volta para o Prof. Franthiesco) 
 
18/11 – (na sequência): Anúncio do Vencedor na categoria Melhor 
Filme Sociocultural + Transmissão do curta Vencedor 

(volta para o Prof. Franthiesco) 
 
18/11 – (na sequência): Anúncio do Vencedor na categoria Melhor 
Filme Artístico + Transmissão do curta Vencedor 

(volta para o Prof. Franthiesco) 
 
18/11 – (na sequência): Término da Transmissão. 
O Prof. Franthiesco fará o enceramento do festival, agradece os 
presentes, ao Grupo SER e convidará os participantes para o 2º 
Festival Ser Educacional de Cinema em 2022 (duração aprox. 5 min). 

(Fim da transmissão) 
 

 


