
DIMENSÃO S
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E COMBATE À OBESIDADE INFANTIL

COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Águas do Norte



O FILME Enquadramento

Uma comédia musical infanto-juvenil que aborda a importância dos bons hábitos alimentares de forma divertida e
pedagógica. O filme Dimensão S é realizado por Nuno Vieira através da Filmideia e conta com as participações de
Mariana Pacheco, Margarida Serrano, Noémia Costa, Diogo Leite, Pedro Andrade e Pedro Jorge, o tão reconhecido mini
Masterchef.



O FILME Enquadramento

Movimento S é um projeto pedagógico destinado a escolas e famílias e aborda a importância dos estilos de vida 
saudável para ter saúde e ser feliz. Alimentação e movimento são fatores determinantes para alcançar o nosso propósito, 
como tal, a ÁGUA é protagonista! 



O FILME Enquadramento

Lançamento Nacional - Cinemas NOS

Título Original: Dimensão S

Realizador: Nuno Miguel RamosVieira

Atores: Mariana Pacheco, Noémia Costa, Diogo Leite

Duração: 64 minutos

Sinopse:

Algures entre a Terra e o Espaço, existe uma dimensão onde a Saúde é
prioritária, onde através da música e da magia, uma fada ensina as crianças a
compreender a importância da saúde e das escolhas alimentares. Zé, Chico e
Ritinha, são amigos inseparáveis. Agora, mais que nunca, terão de estar
unidos para superar esta prova, e ajudar o Zé a evitar uma doença provocada
pelas guloseimas e pela falta de exercício físico.

Assista ao trailer AQUI

Assista à entrevista ao Fama Show AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=AJIuLcmUCfU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Qxpot-SI_ak


PARCEIROS Enquadramento



O FILME Avaliação

Lançamento Nacional - Cinemas NOS entre
16 outubro e 10 de dezembro de 2021

- 756 professores

- Cerca de 14.000 alunos



O FILME Avaliação

PERGUNTA - APÓS O FILME, REGISTOU ALGUMA ALTERAÇÃO NO COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS?

“Sim, principalmente na hora do lanche. Alguns não queriam comer certos alimentos porque não eram saudáveis, exemplo: Não
beberam o sumo/leite com chocolate; beberam antes água.“
Profª Carla Marques - EB1 Nº 1 da Moita

“Alunos que após o visionamento do filme dizem beber mais água e terem reduzido o consumo de açúcar.“
Profª Margarida Cruz - EB1/JI Porto Pinheiro

“Foi notório a preocupação de modificar os seus hábitos no que concerne à quantidade de açúcar ingerido. Acresce referir que
alguns afirmaram que iriam comer a sopa na cantina, pois muitas vezes não o faziam.”
Profª Assunção Pacheco - Agrupamento de Escolas Infias-Vizela

“Sim algum arrependimento depois de terem comprado pipocas doces, no cinema. Entretanto refletiram e evitaram as bebidas
doces assim que alertados.”
Profª Fernanda Neves - EBI/JI José Carlos da Maia, Olhão



O FILME Proposta

1 Evento Global de Lançamento
Organização Águas do Norte– Dia Mundial da Água - 22 de março 2022

1 Evento de Lançamento Municipal
Organização do Município com presença de Representantes do Município e da Águas do Norte

Projeção, sem limite de datas, do Filme
Cinemas, Teatros,Auditórios, Escolas - até ao final do ano letivo 2022

Para a comunidade escolar e as suas famílias
Ensino pré- escolar, 1.º e 2-º ciclos do ensino básico

Logística do Processo | Suportes Digitais de Comunicação
Tratar com a Filmideia com conhecimento da Águas do Norte



O FILME Contactos

Rui Pedro Sousa

ea.adnorte@adp.pt

930425664

Nuno Vieira

nunovieira@filmideia.com

966 370 301

Agende já a sua reunião para implementação deste projeto:

Muito Obrigado!

mailto:ea.adnorte@adp.pt
mailto:nunovieira@filmideia.com
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