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Stop Motion –
Os Meus Passatempos
Idade: 4-6 anos de idade

As crianças lidam com os seus próprios passatempos e o seu
comportamento de uso dos media de maneira divertida e cria-

Grupo:

pequeno grupo
(máx. 3 crianças)

tiva. O que é que eu gosto de fazer no meu tempo livre? Que passatempos têm algo a ver com os media? O que eu gosto de fazer

Grau de dificuldade:

sem os media?

Tempo e esforço:

zzzz{

zzz{{

No projeto "Stop Motion - Os Meus Passatempos", as crianças trabalham com o
tablet e a aplicação Stop Motion Studio (ou uma aplicação comparável). Em
pequenos grupos, elas conversam sobre as suas atividades de lazer favoritas e
depois criam um filme criativo em stop motion.
Filmes animados ou em stop motion despertam um grande fascínio nas crianças. Quando se trata de fazer um filme em stop motion, o entusiasmo é
alto. Ao fazer um filme stop motion, as crianças aprendem como os filmes de
animação são feitos e a sua criatividade e imaginação são incentivadas. Além
disso, as suas próprias preferências e experiências com os media podem ser
incluídas, o que torna o processo ainda mais apelativo.

Preparação
Prepare as crianças para o projeto "Stop Motion - Os Meus Passatempos" e discuta com elas o que pretende fazer. Fale sobre o tema "Atividades de lazer e
passatempos". Para isso, as crianças podem conversar sobre o que gostam de
fazer / brincar em casa ou no exterior. Para as apoiar, pode fazer perguntas às
crianças: Porque gostas tanto disso? Com quem gostas de fazer essa atividade?
Este primeiro contacto com o tema fornece informações sobre o comporta-

Materiais:
Para implementação:
x

Tablets ou telemóveis inteligentes

x

Tripé ou um local fixo para colocar o tablet

x

App Stop Motion Studio (ou outra
aplicação similar)

x

Materiais de pintura ou imagens
relacionadas com atividades de
lazer

x

Fotografias impressas das crianças

x

Impressora, se possível

Para seguimento:
x

Possivelmente PC ou computador

x

Possivelmente projetor

mento de uso dos media por parte das crianças e a relação entre os passatempos com e sem media. As próprias crianças aprendem a refletir sobre quanto

Áreas da Educação:

tempo despendem com e sem os media.

x

Literacia e comunicação

Para ajudar as crianças a entenderem qual será, mais tarde, a sua tarefa, pode

x

Educação estético-cultural

mostrar-lhes alguns filmes simples em stop motion (por exemplo, no YouTu-

x

Aprendizagem emocional e social

be). É melhor mostrar um "filme de animação em camadas" simples feito por

x

Educação para os media

crianças. Desta forma, mostra um exemplo muito semelhante ao projeto apresentado aqui. Assim, as expectativas das crianças em relação à implementação e duração do filme não são muito altas. Deixe claro que não será possível
produzir um filme de animação com a qualidade e duração da Disney.

Objetivos pedagógicos no âmbito
dos media:
x

Refletir sobre o uso dos media

x

Experimentar mudanças ou "manipulações" da realidade através
das próprias ações com o recurso
a fotografias

x

Usar os media de forma criativa

x

Lidar com as tecnologias dos
media

08

Stop Motion –
Os Meus Passatempos

Experimente o tablet e a App Stop Motion Studio, que usará para o projeto
"Stop Motion - Os Meus Passatempos", antes de as crianças utilizarem estes
recursos e verifique se tudo funciona. Familiarize-se com o manuseio dos
recursos para poder explicá-los às crianças e responder às suas perguntas.
As crianças também devem poder testar a aplicação e as suas várias funções
com antecedência. Deixe as crianças, por exemplo, fazerem uma curta-

Saber mais:
x

Módulo 3 – Visão sobre o mundo dos
media na infância

x

Módulo 7 – Stop Motion e Vídeo

x

Módulo 6 - Fotografia

metragem de uma maçã "que se move" sobre a mesa como que por magia
ou explique-lhes que podem tirar fotos umas a seguir às outras fazendo
pequenos movimentos com o corpo entre as fotografias recolhidas (por
exemplo, 3 ou 4 diferentes). Desta forma, elas entenderão rapidamente o
princípio de que um filme em stop motion é composto de fotografias alinhadas, umas após as outras.

Implementação do Projeto

Dica: Na maioria das aplicações de
Stop Motion, também pode imprimir

O primeiro passo do projeto é reunir todos os materiais para o filme stop

as fotografias individuais e construir

motion. Cada criança envolvida no projeto precisará de uma fotografia

um álbum clássico. Isto cria um pro-

impressa e fotografias correspondentes, imagens da Internet ou imagens

duto analógico maravilhoso que pode

pintadas pelas crianças sobre as suas atividades de lazer favoritas (com ou

ser usado repetidamente pelas crian-

sem os media). Além disso, é necessário um grande balão de fala recortado

ças, em grupo, na sala do jardim de

em papel.

infância. Ainda podem construir um

O filme em stop motion pode ser produzido após a compilação de todos os
materiais. Sugerimos o seguinte procedimento:
1.

Prenda uma folha grande de papel com fita adesiva no chão (de preferência colorida ou com uma paisagem).

2.

Coloque o tablet no tripé e aponte a câmara com a aplicação aberta e
direcionada para a folha de papel no chão (também funciona se uma
pessoa segurar o tablet numa posição imóvel ao longo do tempo).

3.

Agora, passo a passo: uma criança tira uma ou duas fotografias e outra
criança move a fotografia da criança passo a passo. Outra criança move
o balão de discurso para a imagem em pequenos passos. De seguida,
outras crianças movem as fotografias lentamente com as atividades de
lazer favoritas para a fotografia e para o balão de discurso. Após cada
"movimento", uma fotografia será tirada.

4.

Já na aplicação, pode ver como as partes individuais se movem no final,
como que por magia. Juntamente com as crianças, verifique novamente
se todas as fotografias foram tiradas com sucesso.

5.

Depois de tirar todas as fotografias das atividades de uma criança, repita o procedimento da etapa 3 com a fotografia de outra criança e suas
atividades favoritas. Isso também pode ser feito noutro dia. Obviamente, a imagem de plano de fundo e o balão do discurso podem ser alterados. Isso traz alguma variação para o filme.

6.

Terminar o filme - adicione os títulos, créditos, transições e adicione
uma música ao filme, de forma legal. Para isso, pode usar um programa
de edição, como o Movie Maker 2012 ou o iMovie, se tiver a versão gratuita do Stop Motion Studio.

presente muito especial para as crianças ou para os pais.
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Pós-implementação
Assista ao filme juntamente com as crianças (por exemplo, através de uma
projeção em tela) e deixe que as crianças expliquem novamente como o
filme foi feito. Elas podem dizer-lhe a que prestaram atenção e o que mais
gostaram. Também vale a pena referir como as crianças trabalharam juntas
em equipa.
Deixe as crianças falarem novamente sobre as suas atividades de lazer favoritas. Se o filme for visto novamente mais tarde, é possível discutir se e porque é que os interesses das crianças podem ter mudado.

Dica: Um filme em stop-motion não é apenas muito divertido
de produzir, mas também dá prazer ver os filmes repetidamente. Portanto, é uma boa ideia apresentar os resultados
conseguidos aos pais e avós através da sua projeção numa
área da entrada do jardim de infância. Também é muito eficaz
uma publicação na página online do jardim de infância. Não
se esqueça dos pedidos de permissão dos pais para publicar o
vídeo online.
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