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Passo 2

cinema ao ar livre

OManual surge da crença em ações pontuais, baratas 
e rápidas como ferramentas capazes de transformar a cara de 
uma cidade deixando-a mais humana e acessível.

Por meio de manuais Faça Você Mesmo convidamos as 
pessoas a também serem protagonistas das mudanças que 
queremos para a cidade. 

Antes de mais nada, verifique se é necessária a 
emissão de Autorização para a realização do cinema. 
Consulte a Prefeitura ou Administração do seu bairro 
e elabore um ofício explicando o seu evento. 

Em Brasília, temos a sorte de contar com tempo firme, sem chuvas, a maior parte do ano. Por que não 
aproveitar as noites mais quentes (ou até as mais frias) para dar uma descontraída assistindo a um filme com os 
vizinhos e amigos?

Cinema ao ar Livre na Pracinha do Museu, em Planaltina. 

Você vai precisar de: 

- telão ou tecido branco
- caixas de som
- mesa

- projetor
- computador 
- cadeiras

Passo 1

Se você não tiver um telão,  existem 
várias superfícies que podem servir 
de base: paredes, lençóis, lonas. 
Estenda um tecido com a ajuda de 
cordas ou suportes de madeira. O 
tamanho vai variar de acordo com a 
platéia. Mas 2,0x1,5m atenderá um 
público pequeno. 

O suporte para a sua tela vai 
depender da superfície escolhida 
para projeção. Com o auxílio de 
cordas, você pode tensionar o tecido 
e amarrá-lo a diversos apoios. Se 
este não for o caso, você pode 
montar uma estrutura com estacas 
de madeira e fixar o tecido com 
pregos. As estacas devem ser 
fincadas na terra, a uma altura ideal 
de 2,20m. 
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Passo 3

Passo 5

Passo 4A mesinha servirá de apoio para 
o computador ou aparelho de 
dvd/blue-ray e para o projetor. 
Posicione-a numa distância adequada 
do projetor. Você provavelmente 
precisará de uma extensão para 
ligar todos os equipamentos à 
tomada mais próxima. 

Não esqueça da pipoca e dos 
quitutes! Desliguem os celulares e 
BOM FILME! 

A regra é cada um levar a sua 
própria cadeira, puff, almofadas 
e cobertor. Cadeiras dobráveis de 
praia são bem práticas na hora do 
transporte. 

Não esqueça da pipoca e dos 
quitutes! Desliguem os celulares e 
BOM FILME! 
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