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Para contribuir com PROFESSORES e EDUCADORES integrantes de ONGs socioeducativas, estamos oferecendo uma grade de oficinas on-line sobre os experimentos que constam no site, e oficinas sobre como
fazer vídeos em stop motion gravados por meio de smartphones, podendo colaborar com a criação de novas dinâmicas de aprendizagem sobre o CICLO DA ÁGUA e seus processos de captação e filtragem para o
consumo, entre outros.
Como estímulo a participação nas oficinas, todos poderão participar de um CONCURSO CULTURAL que
premiará escola, professor e alunos, e/ou ONG, educador e estudantes assistidos. Para isso, basta que
reúnam os conhecimentos adquiridos e/ou aprimorados nas oficinas, e produzam junto com seus alunos e/
ou assistidos, um filme de curtíssima duração (de 1 a 3 minutos) em stop motion, sobre o tema ÁGUA.
Os filmes produzidos entrarão em VOTAÇÃO POPULAR e os mais votados (1 filme por cada estado participante), premiarão a escola e/ou a ONG com um projetor, o professor e/ou educador integrante de ONG com
um tablet e os alunos e/ou os assistidos com uma experiência cultural! As oficinas serão oferecidas para
um total de 800 educadores do Ensino Fundamental, em 27 cidades de 11 estados brasileiros.
As oficinas CAMINHO DAS ÁGUAS contribuirão 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 de
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).

perguntas&respostas
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QUANTO TEMPO DURA A OFICINA?
A oficina tem a 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, pois será desenvolvida uma atividade assistida na qual
professoras e professores trabalharão em aula com seus alunos, para produzirem um filme em stop motion
em curtíssima metragem (01 a 03 minutos de duração).
QUAL O TOTAL DE HORAS TRABALHADAS ENTRE OFICINAS E ATIVIDADES COM OS ALUNOS?
Estimamos cerca de 48 horas/aula.
HAVERÁ CERTIFICADO DE CONCLUSÃO?
Sim. Participantes da oficina que concluírem a produção do filme curtíssimo em stop motion receberão
certificados de conclusão da Oficina Caminho das Águas (oficina básica de produção audiovisual em stop
motion), com um total de 48 horas/aula.
PROFESSORES QUE LECIONAM EM EJA PODERÃO DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM SEUS ALUNOS?
Sim. Desde que sejam alunos do EJA do Ensino Fundamental.
PROFESSORES QUE LECIONAM PARA ALUNOS PORTADORES DE 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.

oficinas on-line
01 a 19 de março
01 a 19 de março

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES DAS OFICINAS (em duas etapas)
Para as oficinas on-line oferecidas pelo Projeto Caminho das Águas

29 de março a 15 de abril

Para os professores que receberam a oficina replicada em suas escolas

22 de março a 09 de abril

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS ON-LINE

29 de março a 21 de maio

PROFESSORES/EDUCADORES TRABALHAM COM ALUNOS
OFICINAS ON-LINE DISPONIBILIZADAS NO CANAL YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCuoI971k8CAAVeZBHBibdAw

concurso cultural
2021

INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO CULTURAL

Professores que se inscreverem nas OFICINAS estarão automaticamente inscritos no CONCURSO CULTURAL
22 de março a 09 de abril

RECEBIMENTO DOS FILMES EM CURTÍSSIMA METRAGEM

29 a 31 de maio

VOTAÇÃO POPULAR

16 de junho

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

17 a 25 de junho

ENVIO DOS PRÊMIOS FÍSICOS
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