
 

 

MARCAÇÕES PARA P.A.A. – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ABERTAS 

 

“PEDRO E INÊS”, a adaptação do romance “A Trança de Inês“, de Rosa Lobato de Faria, 
para o cinema por António Ferreira, que estreou nos cinemas a 18 de outubro e que já foi 
o filme português mais visto de 2018 por mais de 48.000 espectadores, com Diogo 
Amaral e Joana de Verona como protagonistas. Mais de 5.000 alunos já viram o filme ao 
abrigo deste programa. 

As escolas poderão agendar uma sessão especial para os seus alunos a preços muito 
reduzidos (grátis para os professores que os acompanham). 

As escolas e professores interessados deverão enviar um email para 
servicoeducativo@zeroemcomportamento.org manifestando o nº de alunos.  

Informações úteis: 

- Bilhetes a 4€; 

- Grupos mínimos de 25 alunos; 

- Os professores e, ou acompanhantes adultos não pagam (no limite de 5 por grupo); 

- As sessões deverão acontecer, preferencialmente, de manhã, mas é possível marcar 
tardes ou noite sujeitas a confirmação/disponibilidade dos cinemas;  
 

RELAÇÃO DO FILME PEDRO E INÊS COM O CURRICULUM ESCOLAR 

O filme faz parte do Plano Nacional de Cinema e pode ser uma excelente ferramenta 
pedagógica para diversas disciplinas do ensino secundário, nomeadamente Português, 
História e Filosofia, direcionando-o para alunos a partir do 9º ano (o filme é para maiores 
de 14 anos).  

Incluir o visionamento deste filme no PAA, significa poder utilizá-lo como motivação (para 
o início de uma sequência didática), como exercício de análise comparativa (no meio do 
estudo de uma unidade didática), ou para sistematizar uma unidade programática, ou 
seja, como síntese.  



 

 

 

Sinopse: 

Partindo da história de Pedro e Inês, bem conhecida do imaginário coletivo português, o 
filme expande-se ao longo de duas outras histórias paralelas em épocas diferentes – para 
além da original de D. Pedro, rei de Portugal no século XIV, ‘PEDRO E INÊS’ conta ainda 
a história de Pedro Bravo, filho de um importante arquiteto do século XXI e a de Pedro 
Rey, um jovem filho de um líder de uma comunidade rural, a única categoria de indivíduos 
que está autorizada a reproduzir-se na sociedade deste futuro distópico imaginário, 
composta por membros que fugiram das cidades em busca de autossuficiência.  

O filme é narrado do ponto de vista de Pedro, um homem internado num hospital 
psiquiátrico, que afirma ser simultaneamente três “Pedros” diferentes, que vive em três 
épocas diferentes com regras familiares e sociais próprias, abordando questões tão 
inerentes à condição humana, tais como: a espiritualidade, a morte ou as regras sociais.  

Tal como na obra da Rosa Lobato de Faria, o filme desenrola-se em diferentes camadas 
narrativas, abordando temáticas tão distintas como: o tempo, a origem do ser, a finitude e 
a temporalidade, o poder individual vs. o poder político (idade-média e futuro), a 
reconstituição histórica e a interpretação do mito Inesiano.  



 

 

PORTUGUÊS 
• O episódio de Inês de Castro é estudado nos Lusíadas nos 9º e 10º anos.  
• Nos 11º e 12º anos, fomenta-se a escrita de crítica a filmes (após visionamento), com o 

fim de produção de texto de opinião pelos alunos. 
 
HISTÓRIA 
• No 3º ciclo, os conteúdos programáticos abordam o período da Idade Média, enquadrando 

os séculos XII a XIV (tempo recriado no filme). 
• No 12º ano, o módulo 4 inclui a abordagem sociopolítica da Idade Média (tema 

amplamente abordado no filme). 
 
FILOSOFIA 
• 10º ano, no capítulo II - A Ação Humana e os Valores - nomeadamente nos pontos 3 - 

Dimensões da ação humana e dos valores; e 3.1. A Dimensão Ético-política. 
• 10º ano, na unidade V, um dos temas opcionais de estudo é “A Responsabilidade 

Ecológica” (tema abordado na comunidade de futuro do filme). 
• 11º ano, na unidade IV, ponto 3, estudam-se “Temas/problemas da cultura científica- 

tecnológica”. 
• 11º ano, na unidade V, ponto 3. “A filosofia e o sentido”; 3.1. “Finitude e temporalidade”; 

3.2. “Pensamento e memória”. 
• 12º ano, módulo 3, estuda-se a obra “Verdade e política” de Hannah Arendt. 
 
ALGUMAS SUGESTÕES DE ANÁLISE 
• Analisa o ambiente político e social das três histórias. 
• Quais as razões invocadas pelos pais de Pedro para não permitirem o seu casamento 

com Inês? 
• Faz uma análise à diferença de vocabulário nas três épocas retratadas no filme  
• O que te parece o facto de, na sociedade futurista apresentada, haver um rigoroso 

processo de seleção dos casais que podem procriar? Que perigos encerra esta seleção? 
• De quem era aia D. Inês de Castro? 
• Qual o cognome de D. Pedro I? 
• Em que ano foi celebrado o casamento de D. Pedro e D. Inês? 
• Quem ordenou que D. Inês fosse morta? Porquê? 
• Qual o filho de D. Pedro que mais se destacou na história de Portugal? 
• Qual o passatempo favorito de D. Pedro? 
• Qual o nome da fonte onde D. Inês foi morta? 
• Onde estão os túmulos de D. Pedro e D. Inês? De que lado está o D. Pedro? 
• Que outros livros escreveu esta autora? 
• Em que filmes e séries participou enquanto atriz? 


