
 

 

 
 

 
 

 
 
A última semana de aulas é semana de festa do cinema francês! 

O clube de cinema junta-se à disciplina de francês para projeção de filmes aos alunos do 

7º, 8º e 9º anos. 

O programa consiste na projeção de 3 filmes diferentes sendo: 

 

- Astérix et Obélix contre César para 7º A, B e C.  

A projeção será nos dias 14 e 15 de junho.   

 

- Yamakasi 1 (de 2001) para 8º A, B e C  

A projeção será nos dias 14, 15 e 17 de junho.   

 

- Les Choristes para 9ºA  

A projeção será nas aulas de dias 15 e 17 de junho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du Cinéma Français 



 

 

 

Quanto aos filmes, como seria de esperar, são filmes fantásticos que se podem ver e rever 

sem nunca cansar... 

Les Choristes, é um filme francês de 2004, do gênero drama, dirigido por Christophe 

Barratier. 

Anos 40, pós-guerra. Um orfanato do interior da França é administrado com "mão de 

ferro" por Rachin, temido mas não respeitado pelos alunos. Tudo muda com a chegada 

do professor de música Clément Mathieu, um professor de música desempregado, que 

aceita trabalhar como supervisor no colégio para reeducação de menores.  No entanto, 

depara-se com crianças e adolescentes indisciplinadas e acostumados a combater os 

métodos repressivos do internato. Através da música e da criatividade, e contra a vontade 

do diretor Rachin, Mathieu forma um coro, e revoluciona assim os métodos de ensino, 

assim como encontra inspiração para voltar a compor. A sua missão educativa parecia 

condenada ao fracasso, mas ao familiarizar as crianças com a magia do canto, Mathieu 

vai transformar para sempre o seu quotidiano e as suas vidas. 

Mas professor e alunos vão pagar bem caro esta ousadia. 

 

Astérix e Obélix contra César  é um filme  de 1999, dirigido por Claude Zidi. É o 

primeiro filme de imagem real baseado na série de banda desenhada franco-belga Astérix, 

criada por René Goscinny e Albert Uderzo. 

A pequena aldeia de Asterix e Obélix é a pedra no sapato do imperador Júlio César de 

toda a França, a aldeia gaulesa é o único local que não é controlado pelo Império Romano. 

O maior problema, segundo os comandantes da legião romana, é a força descomunal dos 

gauleses, conseguida através de uma poção mágica preparada pelo druida Panoramix. 

Entretanto, o comandante Detritus tem um plano para derrotar os gauleses: capturar 

Obélix e o druida Panoramix. 

 

Yamakasi - Les samouraïs des temps modernes é um filme francês de 2001 escrito 

por Luc Besson. 

 

Um bando de jovens atletas dos arredores de paris inventou uma disciplina acrobática de 

alpinismo e salto nos prédios. Um garoto, o pequeno Djamel, trepa a uma árvore para 

tentar imitar os Yamakasi, mas o coração falha e o rapaz cai. Na urgência do hospital, o 

médico explica aos pais de Djamel que vai ser necessário fazer um transplante de coração 



 

 

e que o único disponível, através de uma sociedade intermediária e no valor de 400 000 

francos, está na Suíça. Os Yamakasi, furiosos com esta procura do dinheiro desenfreada, 

resolvem arranjar-se de modo a reunir em poucas horas o dinheiro necessário. E assaltam 

os sete cirurgiões que fazem da administração da sociedade suíça, segundo a boa velha 

fórmula de Robin dos Bosques de roubar aos ricos para dar aos pobres. 

 

Todos os ingredientes para ser um sucesso!! 

A não perder!! 

 

 

 

 


