RELATO DE EXPERIÊNCIA
Júri Infanto-juvenil Festival Comkids

Giulia Oliveira
Eu gostei bastante da experiência, por ser diferente das atividades escolares, foi algo
novo, que eu nunca tinha feito.
A experiência de poder de escolha, poder ouvir e expressar minhas opiniões com certeza
ajudará em coisas futuras na minha vida.
Cada vídeo foi um tema diferente, temas que ajudam o jovem e também oferecem um
pouco de divertimento. A qualidade dos vídeos, tanto em imagem quanto em áudio,
estavam ótimas e também as pessoas que nos receberam e nos acompanharam foram
excelentes e ajudaram bastante, fizeram um ambiente muito mais confortável.
Quero agradecer por essa oportunidade e aos organizadores e as pessoas que ajudaram
no evento.

Jonathan Leitão
Achei bem legal os vídeos que passaram, gostei muito do conteúdo de cada vídeo, achei
muito bom também terem legendas em português e libras. A trilha sonora que mais
gostei foi do Pacuprá. A história que mais gostei foi do “La Niñas de la Guerra” e os
personagens que mais chamaram a minha atenção foram do filme “Se esse filme fosse
meu”. Em cada vídeo foi possível absorver uma lição e aprender alguma coisa.

Kamilla Novaes
A participação do ComKids foi única. Eu nunca havia participado então foi bem
interessante e tive a oportunidade de fazer algo que gosto, avaliar!
Não tem nada que foi ruim, tirando a parte que eu gaguejei na hora de dar minha opinião
no microfone, e comecei a rir!! Mas é normal, afinal, todos nós erramos!
Enfim, foi tudo muito legal!

Otávio Bernardo
Foi uma ótima oportunidade, pois interagimos com pessoas que falavam outras línguas,
expressamos nossa opinião sobre os vídeos assistidos, e também votamos no que
achávamos o melhor. Tivemos ótimos orientadores, que nos auxiliaram bastante e nos
deram uma ficha com os critérios que deveríamos avaliar nos vídeos. Conhecemos e

fomos ao Sesc Consolação, um lugar esplêndido, fomos recebidos muito bem, ficamos
bem à vontade.
Queria agradecer a experiência que foi participar do Júti Infanto-juvenil do Festival
ComKids.

Rafael dos Santos
Eu achei muito legal, foi uma grande experiência, participar de um júri infanto-juvenil,
principalmente o vídeo que eu mais gostei, “Se esse filme fosse meu” e também o “La
Niñas de la Guerra”, que foram muito bem produzidos.
Obrigado por ter escolhido essa escola, vocês nos trataram bem e tiveram paciência
conosco.
Mais uma vez, muito obrigado e que esse momento seja marcado, e que esses vídeos
tragam uma lição de vida. Um grande abraço para todos.

Vitória Duarte
Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de ter participado do festival, pois
proporcionou uma oportunidade única e inesquecível para nós. Ficamos felizes com o
resultado e temos certeza que acrescentou muito conhecimento, e vamos levar para
nossa vida.

