ATIVIDADE FORMATIVA
Designação

Razões
Justificativas
Objetivos

Criação de animações "Stop motion" em contexto escolar
Atualmente existe a necessidade de se desenvolver conteúdos de forma integrada,
interdisciplinar e transversal para se conseguir suscitar o interesse em aprender. Desta forma,
a oficina de formação pretende elucidar para a produção de animações através da técnica
"Stop Motion" em contexto escolar, proporcionando assim uma melhoria nos processos de
ensino-aprendizagem e inter-relações.
Gerais:
- Introdução ao conceito de animação em contexto escolar;
- Dotar os formandos de recursos e conhecimentos essenciais para realizarem animações
segundo a técnica de "Stop motion" em contexto escolar;
- Dotar os formandos de conhecimentos sobre edição de vídeo e som para a realização de uma
animação;
- Compreender a importância da interdisciplinaridade no desenvolvimento de uma animação
em contexto escolar.
Específicos:
- Criar uma animação com a técnica de "Stop motion";
- Editar as animações criadas com recurso ao programa "Movie Maker";
- Adquirir, compreender e aplicar alguns princípios básicos de animação;
- Captar e editar;
- Criar um storyboard;
- Criação de cenários e elementos para animação;
- Criar um clip animado segundo o processo desenvolvido.

Conteúdos

Área de
Formação
Modalidade de
Formação

- Animação de frames " Stop motion";
- "Storybord";
- Cenário e adereços;
- Técnicas de modelagem de plasticina;
- Software de captação de imagens;
- Movie Maker;
- Programas de animação em "Stop motion";
- Importação de ficheiros;
- Criação de animações;
- Organização de clips;
- Efeitos de vídeo;
- Chroma key;
- Edição de vídeo e som.
Prática/Investigação pedagógico-didatica nos diferentes domínios da docência

Oficina de Formação

Acreditação/
Validação

Formação válida para progressão na carreira, nos termos do Despacho n.º 106/2005, de 21 de
setembro

Duração

30 horas
Horas Presenciais

15 horas

Horas Não Presenciais

15 horas

Destinatários

Todos os Grupos de Recrutamento

Local de
Realização

Anexo da DSEAM - Galerias D. João, n.º 38 (sala de estúdio 5)

Edifício/Sala

Anexo da DSEAM - Galerias D. João, n.º 38 (sala de estúdio 5)

ATIVIDADE FORMATIVA
Modelo de
Avaliação

Questionário a ser preenchido pelo formador e pelos formandos fornecido pela entidade
formadora.
A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do
Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, com a seguinte classificação de
referência:

Critérios de
Avaliação

Aplicação de conhecimentos / competências 50%
Participação nas atividades propostas 40%
Assiduidade / pontualidade 5%
Empenho/atitude crítica 5%

Criterios de Seleção
Estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.
Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.
Grupo de recrutamento a que pertence.
Formador(a)

Fernando Jorge Gouveia Alves

Calendarização
Presenciais

Não
Presencias

Data

Hora Início

Hora Fim

18-02-2016

14:00

18:00

25-02-2016

14:00

18:00

03-03-2016

14:00

18:00

10-03-2016

14:00

17:00

Data

Hora Início

Hora Fim

23-02-2016

14:00

18:00

01-03-2016

14:00

18:00

08-03-2016

14:00

18:00

09-03-2016

14:00

17:00

A calendarização das sessões não presenciais é provisória e será ajustada no decorrer das sessões
presenciais.
Inscrições

Os formandos deverão:
Realizar a sua inscrição até 04-02-2016
Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 05-02-2016
Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 14-02-2016
Consultar a lista definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 15-02-2016

