oficinas on-line
SOBRE AS INSCRIÇÕES
As inscrições para as Oficinas Caminho das Águas serão abertas em duas etapas:
PERÍODO DE INSCRIÇÕES DOS PROFESSORES: de 01 a 19 de março/2021
Coordenadores de Ensino, corpo técnico/pedagógico, formadores de professores, diretores de escolas,
corpo de formadores de professores ou outros que cumprirão a função de replicar as oficinas para outros
docentes em suas escolas e/ou ONGs deverão se inscrever para as oficinas neste período e participar das
oficinas online.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES DOS PROFESSORES FORMADOS NAS ESCOLAS:
De 29 de março a 01 de abril para a Primeira Turma: Maranhão (MA); Piauí (PI); Rio de Janeiro (RJ); São Paulo
(SP), Rondônia (RO);
De 05 a 09 de abril de 2021 para a Segunda Turma: Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e Espírito
Santo (ES);
De 11 a 15 de abril de 2021 para a Terceira Turma: Pará (PA), Amazonas (AM) e Santa Catarina (SC).
QUANTOS PROFESSORES PODEM SE INSCREVER POR ESCOLA?
Não há especificação de quantidade por escola. Serão oferecidas uma determinada quantidade de vagas
por cidade, conforme o pdf de apresentação das oficinas de sua cidade.
QUANTO TEMPO DURA A OFICINA?
A oficina tem duração de 04 horas/aula e é uma oficina básica de produção audiovisual em stop motion.
SÓ ISSO?
Depois da oficina realizada, a formação continua com uma atividade assistida, na qual, professores/as trabalharão em aula com seus alunos na produção de um filme em stop motion, em curtíssima metragem (01 a
03 minutos de duração) mentoria do oficineiro/a.
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HAVERÁ CERTIFICADO DE CONCLUSÃO?
Sim. Participantes que concluírem as 04 horas das oficinas online participarem do período assistido pelo
projeto (mentorias), produzirem e inscreverem filmes produzidos com seus alunos/assistidos para o concurso cultural, receberão um certificado de conclusão da Oficina Caminho das Águas (oficina básica de
produção audiovisual em stop motion), com 48 horas de duração (04 horas cada oficina + 44 horas em atividades assíncronas), receberão CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA OFICINA CAMINHO DAS ÁGUAS –oficina
básica de produção audiovisual em stop motion.
O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DAS OFICINAS É RECONHECIDO PELO MEC?
Não. A produtora do projeto, Zureta Filmes, é uma produtora de cinema, não é uma instituição educacional.
Este, é um curso de livre oferta, não validado pelo MEC, no entanto contribui com a implementação da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), que propõe uma grande transformação para a Educação Básica. Nas
ciências, a BNCC propõe que os professores promovam situações para que as crianças e jovens desenvolvam a capacidade de observar, elaborar modelos e explicações, desenvolver, divulgar e experimentar
soluções para a resolução de problemas cotidianos, utilizando conhecimentos científicos. A oficina e o suporte assistido na prática dos professores/as até a criação e produção coletiva de um filme em stop motion
com alunos/as, abrange as competências e habilidades a serem desenvolvidas, propostas pela BNCC. Para
sermos mais específicos, a oficina abarca os campos de experiência EO (o eu, o outro e o nós); TS (traços,
sons, cores e formas) e EF (escuta, fala, pensamento e imaginação).
QUAL O PERÍODO DAS OFICINAS?
As oficinas serão ministradas no período matutino (08hs às 12hs) ou no período vespertino (13hs as 17hs) dependendo do que foi programado para cada cidade. Havendo necessidade, poderão ser transferidas vagas
para o turno noturno, no caso de educadores de EJA ou outros que só têm disponibilidade neste período.
A ADESÃO NAS OFICINAS SERÁ FEITA POR ESCOLA OU POR PROFESSORES?
Será por professores vinculados a uma escola. O resultado final das oficinas irá premiar uma das escolas
participantes por estado, um professor/a, e um grupo de alunos produtores do curta vencedor.
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EXISTE A POSSIBILIDADE DE ADIAR O INÍCIO DA OFICINA PARA PROFESSORES?
Não. As oficinas seguirão o cronograma do regulamento. No caso de professores que entrarem a partir da
lista de espera, sim, estes poderão fazer as oficinas com replicadores em suas escolas, em datas diferentes das previstas em suas cidades de origem, de acordo com o cronograma.
O MATERIAL PEDAGÓGICO SERÁ DISTRIBUÍDO IMPRESSO PARA ESTUDANTES PROFESSORES?
Não, o material de apoio pedagógico do site do projeto - ocaminhodasaguas.com – é um suporte educativo
para ser impresso pela escola e utilizado por professores e alunos. O site fornece materiais didáticos complementares e lúdicos, tais como jogos, caça-palavras, curiosidades e outros, para uso dos professores
em aula. 4 oficinas on-line
QUAIS SÃO OS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS?
Os professores/as receberão orientação sobre os materiais a serem usados, basicamente tesoura, cola,
papel, lápis de cor, canetinhas, régua, fita adesiva e outros materiais solicitados previamente aos professores.
QUAL O TOTAL DE HORAS TRABALHADAS ENTRE OFICINAS E ATIVIDADES COM OS ALUNOS?
Estimamos cerca de 48 horas/aula. Serão 04 horas/aula online com os professores e cerca de 44 horas/
aula com atividades assíncronas, quando os professores receberão orientação assistida até a conclusão
das produções dos filmes.
APÓS A OFICINA E DURANTE A APLICAÇÃO DO PROJETO HAVERÁ ALGUM SUPORTE TÉCNICO?
Sim. Haverá a formação assistida, que consiste em mentorias do oficineiro/a com os professores por meio
de lives, a disponibilização de vídeos com orientação sobre a execução da produção do filme, além do contato direto com o oficineiro/a por meio de telefone e de grupos de whatsapp. A formação assistida se dará
de maneira síncrona (com o cineasta-oficineiro presente, por meio de lives) e assíncrona (quando o professor trabalha com os alunos na produção do filme e recebe orientações por meio de mensagens individuais,
coletivas, vídeos gravados e outros meios).
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PROFESSORES QUE LECIONAM EM EJA PODERÃO DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM SEUS ALUNOS?
Sim. Alunos do EJA são bem vindos!
PROFESSORES DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS PODERÃO DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM SEUS ALUNOS?
Sim. Todo o material audiovisual disponibilizado no site www.ocaminhodasaguas.com contém audiodescrição, legendas em closed caption e tradução em LIBRAS.
QUAL SERÁ A PLATAFORMA UTILIZADA PARA AS OFICINAS?
Será utilizada a plataforma Zoom.
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PERÍODO DE INSCRIÇÕES DOS PROFESSORES FORMADOS NAS ESCOLAS
29 de março a 01 de abril

Primeira Turma
Maranhão (MA), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Rondônia (RO)

05 a 09 de abril

Segunda Turma
Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e Espírito Santo (ES)

11 a 15 de abril
Terceira Turma

Pará (PA), Amazonas (AM) e Santa Catarina (SC)
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS ON-LINE

De 22 a 26 de março
Primeira Turma

Maranhão (MA), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Rondônia (RO)

29 de março a 01 de abril
Segunda Turma

Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e Espírito Santo (ES)

05 a 07 de abril
Terceira Turma

Pará (PA), Amazonas (AM) e Santa Catarina (SC)
PERÍODO DE MENTORIA PARA A PRODUÇÃO DOS FILMES COM OS ESTUDANTES

29 de março a 09 de maio

Mentoria da Primeira Turma
Maranhão (MA), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ);,São Paulo (SP) e Rondônia (RO))

05 de abril a 14 de maio

Mentoria da Segunda Turma
(Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e Espírito Santo (ES))

12 de abril a 21 de maio

Mentoria da Terceira Turma
Pará (PA), Amazonas (AM) e Santa Catarina (SC)
OFICINAS ON-LINE DISPONIBILIZADAS NO CANAL YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCuoI971k8CAAVeZBHBibdAw
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