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RESUMO

O presente artigo relata uma experiência realizada em contexto educativo da dis-

ciplina de Educação Visual e Tecnológica, do 2º Ciclo do Ensino Básico, onde se 

realizou a abordagem dos conceitos de animação de imagens e do cinema de 

animação. Como resultado, para além da diversificação de estratégias e metodo-

logias de ensino, proporcionou-se em contexto de sala de aula a experimentação 

de diversas técnicas de animação, da utilização das Tecnologias em sala de aula e, 

sobretudo, de novas abordagens visuais e plásticas partindo de conceitos simples 

apresentados pelos alunos. Ao longo de um ano lectivo, em articulação entre EVT 

e Área de Projecto foram realizadas várias propostas que serviram para criar nos 

alunos novas perspectivas e uma cultura pela imagem animada baseada no filme 

de animação de autor, nos projectos educativos e sociais considerados relevantes 

e sobretudo radicada nos conceitos fundamentais da expressão plástica e comu-

nicação visual.

Palavras-chave: Educação, Educação Visual e Tecnológica, Animação, Cinema de 

Animação.

RESUMEN

Este artículo presenta un experimento en el contexto educativo de la disciplina 

de Artes Visuales y Educación Tecnológica (EVT), ocupándose de los conceptos 

de imágenes animadas y cine de animación. Como resultados destacables, ade-

más de la propia diversificación de las estrategias y metodologías de enseñanza 

empleadas siempre en el contexto del aula, se pudo  experimentar con diversas 

técnicas de animación; igualmente, podemos destacar el uso de la tecnología en 

el aula y, sobre todo, los nuevos enfoques propuestos para la educación visual y 
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plástica que superaban los conceptos sencillos presentados por los estudiantes. 

Más de un año escolar en conjunto entre EVT y el Área del Proyecto se presen-

taron varias propuestas que han servido para crear nuevas perspectivas en los 

estudiantes y la cultura de una base en la imagen animada de cine de animación 

de autor, en los proyectos educativos y sociales que consideren pertinentes y, 

sobre sus raíces en los conceptos fundamentales de la expresión artística y la 

comunicación visual.

Palabras-clave: Educación, Arte y Tecnología, Animación, Cine de Animación.

AbSTRACT

This article reports an experiment in the educational context of the discipline 

of Visual and Technological Education (EVT), Elementary School, where it held 

the approach of the concepts of animated images and animation. As a result, in 

addition, to the diversification of strategies and teaching methods, provided in 

the context of the classroom to experiment with various animation techniques. 

The use of technology in the classroom and, especially, new approaches to visual 

and plastic leaving of simple concepts submitted by students. Over a school year 

in conjunction between EVT and Project Area were several proposals that have 

served to create new perspectives in students and a culture based on the anima-

ted image animated film copyright, in educational and social projects considered 

relevant and above rooted in fundamental concepts of artistic expression and 

visual communication.

Keywords: Education, Art and Technological Education, Animation, Cinema Ani-

mation.
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08 INTRODUÇÃO

Actualmente a Escola tem dificuldades em acompanhar as 

profundas e rápidas alterações que a sociedade atravessa, 

provocando desfasamentos entre as duas realidades. Mui-

tas vezes as práticas dos professores continuam ligadas ao 

passado e mesmo a formação dos professores revela-se 

inadequada face às exigências actuais. Quantos professo-

res utilizam as novas tecnologias na sala de aula? Quantos 

adaptam as suas metodologias à realidade e interesses dos 

alunos?

O presente artigo pretende explorar uma possibilidade que 

responda às actuais exigências educativas, através de um 

projecto inovador e dinâmico, em contexto de sala de aula, 

implementado a uma turma do 5º ano de escolaridade1  e 

sugere a realização de um filme de animação ao longo de 

todo o ano lectivo, percorrendo um conjunto de etapas des-

de a preparação junto de todos os professores do Conselho 

de Turma com vista à articulação com outras áreas do saber, 

realização e apresentação final. Ao longo do artigo preten-

demos debruçar-nos por cada uma destas etapas, cons-

truindo uma espécie de roteiro, que acompanhe e descreva 

o seu desenvolvimento.

O cinema de animação provoca consensualmente um fas-

cínio e uma familiaridade sobre os jovens. Por isso é nos-

sa intenção aproveitar esses estímulos, juntando-os ao seu 

potencial educacional, de forma a divulgar e incentivar o 

seu uso como estratégia didáctica na Escola. Redesenhando 

uma prática educativa renovadora, que confira a capacidade 

a cada aluno para acrescentar aprendizagens num espaço 

apropriado e motivador, onde a participação é plural e em 

que cada um acrescenta a sua riqueza.

Consideramos aqui o cinema de animação como um veículo 

de comunicação, em que o aluno pode construir o seu co-

nhecimento a partir das suas interpretações e experiências, 

desenvolver o espírito de observação, a imaginação e o pen-

samento crítico.

1O projecto foi desenvolvido no ano lectivo de 2009/2010, na escola Básica 
de Vilar de Andorinho, sob a orientação dos professores Paulo Fernandes e 
Ricardo Pereira, nas aulas de Área de Projecto.

A implementação deste conjunto de actividades sobre a for-

ma de Projecto significa uma preocupação sobre a necessi-

dade de possibilitar aprendizagens nos alunos com um sig-

nificado para eles próprios, isto é, que não aprendam ape-

nas porque a Escola assim o determina, mas porque há uma 

utilidade naquilo que se faz, recorrendo neste ponto a uma 

sugestão que colhe preocupações e atenções nos alunos.

Este conceito de projecto relaciona-se com actividades que 

“não se coadunam com a uniformização [sendo antes] um 

estudo, em profundidade, um plano de acção sobre uma si-

tuação, sobre um problema ou um tema” (CORTESÃO; LEI-

TE e PACHECO, 2002: 20-21). Quando se pensa em termos 

de aplicabilidade de projecto, afasta-se a hipótese de uma 

acção de carácter repetitivo e contínuo. Projecto é sempre 

uma actividade pautada pela “descontinuidade [e pelo seu] 

carácter excepcional” (BRAND, 1992: 15). De acordo com 

este referente teórico, afirmamos a sua importância no 

crescimento cognitivo, afectivo e psicomotor dos alunos. 

Valorizando ao mesmo tempo um projecto imbuído de in-

tenções que incluem alguma dose de inovação relativamen-

te às práticas comuns.

Deste modo, o que propomos é apenas uma possibilidade 

de implementação, através de uma experiência real e con-

textualizada, que percorreu um conjunto de estratégias de 

acção e que funcionaram como uma mais valia para o pro-

cesso de aprendizagem dos alunos, através do trabalho em 

grupo, da articulação disciplinar e o uso das novas Tecno-

logias da Informação e Comunicação. O produto final pode 

ser visto on-line através do seguinte endereço: http://www.

youtube.com/watch?v=koweqeZUD0o

1. PREPARAção E DEsENVoLVIMENTo

A noção de projecto implica a estruturação dos saberes 
como um todo coerente, que se pode alcançar através de 
uma articulação disciplinar. O projecto que aqui referimos 
constituiu-se deste modo com uma oportunidade para a 
transdisciplinaridade, promovendo a integração de saberes 
e abordando problemas transversais às várias disciplinas 
que compõe o currículo do aluno. Procuramos por isso des-
de o início e nas primeiras reuniões de professores do Con-
selho de Turma promover articulações, expondo o projecto 
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e reunindo meios e estratégias para a sua implementação. 
Salientamos que um projecto desta natureza deve partir do 
contexto da turma, em particular do seu Projecto Curricular, 
com as contribuições de cada uma as disciplinas e o pleno 

envolvimento de cada professor.

Seguiu-se o contacto com os alunos já na sala de aula e o 

momento de inserirmos o desafio de realizar o filme de 

animação. A motivação dos alunos para o projecto surgiu 

assim como o próximo passo, pelo que a visualização de 

curtas-metragens de animação e seu making off ajudaram 

a despertar a curiosidade e o interesse. A projecção de pe-

quenos filmes realizados por alunos da mesma idade em 

outras escolas ajudou a afastar a ideia de que a linguagem 

da animação só é possível com equipamentos sofisticados e 

profissionais.

1.1 o TEMA

Para a escolha do tema do filme de animação consideramos 

importante a opinião e as ideias dos alunos, o que permitiu 

uma primeira implicação deles no projecto, incutindo-lhes 

responsabilidades nas decisões. No entanto cabe-nos a nós 

como professores a tarefa de orientar as possibilidades, 

unificando ou tentando consensos entre as ideias que iam 

surgindo.

A pertinência do tema a escolher, é também um factor a ter 

em conta, pois encontrando-se um tema útil, obtemos um 

bom móbil para se desenvolverem aprendizagens relevan-

tes nos alunos. Neste caso o tema escolhido foi os Direitos 

Humanos.

De referir que a escolha do tema em que vamos trabalhar é 

uma decisão indispensável, porque é a partir dele que todo 

o processo de se desenvolve. Dele se parte para as pesqui-

sas e as investigações que originaram ideias para a história 

do filme.

1.2 PEsQuIsAs

Após decidirmos o tema, foi preciso investigá-lo e construir 

conhecimento sobre ele. Incentivamos aqui uma “pesquisa 

autónoma”, isto é, ser o aluno procura por iniciativa própria, 

partindo do pressuposto de que é a necessidade de procu-

rar e as dificuldades sentidas nessa procura que resulta na 

construção de significados afectivos entre o aluno e a sua 

investigação.

O domínio abrangente do tema e a necessidade de provocar 

debates entre os alunos sobre as pesquisas que iam efectu-

ando, impôs a necessidade de os dividir em grupos, dado 

estarmos perante uma turma de 22 alunos. Porém esta 

constituição dos grupos pode fazer-se de várias maneiras, 

cabendo ao professor a sua dinamização e organização. O 

principal objectivo é a criação de grupos motivados para tra-

balhar, constituindo-os como os principais interessados no 

sucesso das suas tarefas.

Para a pesquisa/ investigação, a biblioteca da escola é um 

local privilegiado. Incentivamos também os alunos a efec-

tuar pesquisas mais diversificadas fora do tempo da aula, 

por exemplo em casa, com entrevistas aos pais e familia-

res. A informação recolhida era tratada na aula seguinte em 

conjunto entre o restante grupo de trabalho, professores e 

colegas de turma, sendo no fim arquivada para futuras con-

sultas. As conclusões que cada grupo retirava das suas pes-

quisas era apresentada ao grupo turma, seguida de espaços 

de debate, possibilitando outros pontos de vista sobre um 

mesmo tema, por parte dos colegas, permitindo a introdu-

ção de novos caminhos e alargando o âmbito do saber.

Dado o seu carácter transdisciplinar, o tema foi adoptado 

para o Projecto Curricular da Turma, abrindo ainda mais os 

espaços de pesquisa e debate. Nesse sentido, atendendo à 

natureza especifica do tema, as aulas de Formação Cívica fo-

ram um lugar de discussão sobre os Direitos Humanos e na 

disciplina de História e Geografia de Portugal enalteceu-se 

aspectos ligados à história do acontecimento que originou a 

redacção da carta Universal dos Direitos Humanos.

1.3 TéCNICA DE ANIMAção DE IMAgENs

Paralelamente à escolha e pesquisa do tema, iniciou-se em 

Educação Visual e Tecnológica uma Unidade de Trabalho 

onde se exploraram os conteúdos e área de exploração que 

esta articulação possibilitava. Assim e partindo do Movi-

mento como conteúdo, exploramos o conceito de animação 
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08 de imagens, através de métodos mais tradicionais como os 

brinquedos ópticos, partindo em seguida para pequenas ex-

periências com recurso às novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação.

2. REALIzAção

É chegada agora a altura de percorrermos as principais fases 

de produção do filme animado, começando na escrita do 

argumento até à projecção final, passando pela realização 

do Storyboard, construção dos cenários, captação de ima-

gens e animação, criação sonora e montagem. Nesse sen-

tido é essencial que o professor esteja atento e preparado 

para responder adequadamente aos problemas emergentes 

quer sejam conceptuais, tecnológicos, artísticos ou compor-

tamentais.

Além disso, tal como temos vindo a referir, é fundamental 

que o professor promova a autonomia, a capacidade de de-

cisão, de organização e a responsabilidade para as tarefas 

individuais dos alunos e dos grupos de trabalho.

Referimos também que a divisão dos alunos em grupos 

de trabalho, efectuada na fase da pesquisa, continua nes-

ta etapa do trabalho. Assim o argumento foi dividido pelos 

seis grupos, cabendo a cada um deles a responsabilidade 

de realizar a sua sequência. Neste caso propusemos que se 

dividisse o argumento de acordo com o número de grupos, 

ficando cada grupo encarregue de uma cena (sequência), 

possibilitando experiências semelhantes e o percorrer das 

mesmas tarefas a cada um dos alunos na realização do fil-

me. O argumento ficou assim dividido em seis cenas que 

coincidiam com os seis grupos de trabalho. Cada grupo teve 

assim à sua responsabilidade a realização do Storyboard, a 

construção do cenário, a captação e animação das imagens, 

da respectiva cena.

2.1 CRIAção Do ARguMENTo E Do sToRyBoARD

A articulação disciplinar é, como já dissemos, uma das van-

tagens pedagógicas deste projecto, e a necessidade de se 

criar uma história que servirá de argumento ao filme implica 

a articulação com a disciplina de Língua Portuguesa. Além 

da narrativa, o professor de Língua Portuguesa pode, por 

exemplo e partindo dos conteúdos da sua disciplina, realizar 

com os alunos os retratos físicos e psicológicos das persona-

gens para serem explorados posteriormente na construção 

plástica dos mesmos.

Se a história tiver diálogos, como foi o caso, estes têm que 

estar escritos antes de se iniciar a captação das imagens e 

da animação das cenas. Neste caso, juntamente com a dis-

ciplina de Língua Portuguesa, pode também contribuir na 

escrita dos diálogos a Área Curricular Não Disciplinar de Es-

tudo Acompanhado.

Tendo o guião concluído, passamos para o StoryBoard, defi-

nido por Sergi Câmara (2005: 92) como:

“uma sucessão de planos desenhados, base-

ados no guião narrativo, onde se analisam 

todos os aspectos do filme: o número, o ta-

manho e a duração de cada plano, a relação 

existente entre os planos de uma mesma se-

quência, a encenação dos diversos enquadra-

mentos com os seus aspectos de composição 

e iluminação, as transições, os movimentos de 

câmara, os diálogos, a descrição das acções, 

etc.

No storyboard, também se analisam os aspec-

tos como o ritmo do filme, uma vez que se tra-

ta de uma sucessão de planos desenhados, ou 

o estudo em pormenor do planeamento visual 

da narrativa”.

O entendimento e construção do storyboard é fulcral para 

a planificação e pré-montagem do filme, é essencial para 

os alunos testarem as suas ideias antes de iniciarem a cap-

tações das imagens. Trata-se de uma primeira visualização 

daquilo que poderá ser o filme, fazendo com que todos os 

alunos comecem a perspectivar e construir um consenso 

sobre o aspecto final do projecto. As ideias apresentadas 

como imagens podem ser mais esclarecedores no entendi-

mento daquilo que se quer. Por isso, propusemos que à me-

dida que os alunos iam realizando o storyboard, o afixassem 

num local próprio da sala, acessível e visível para todos.
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2.2 EsCoLHA DA TéCNICA DE ANIMAção

Depois de elaborado o storyboard, outro passo fundamen-

tal na realização do filme passa pela decisão da técnica de 

animação a utilizar. O cinema de animação implica registar 

ou elaborar uma sucessão de imagens sequenciais e arti-

culadas entre si, para sugerir o movimento de personagens 

e/ou objectos. Uma vez que nestas faixas etárias os alunos 

não dominam o desenho, utilizamos a animação de volumes 

através da técnica stop-motion, por permitir o deslocamen-

to de um objecto estático de uma forma mais simples. O 

objecto é fisicamente manipulado e movido muito lenta-

mente entre cada fotograma registado pela câmara. Quan-

do se juntam todos os fotogramas, na velocidade adequada2 

, o resultado final é uma ilusão de movimento. O “Estranho 

Mundo de Jack”, de Tim Burton, “A Fuga das Galinhas” e 

“Wallace e Gromit” de Nick Park e Peter Lord, ou a “Sus-

peita” de José Miguel Ribeiro, são exemplos conhecidos de 

filmes realizados através da animação stop-motion.

Como personagens para este filme usamos os conhecidos 

bonecos da playmobil, por terem uma dimensão acessível e 

permitirem os movimentos necessários para a acção. O uso 

de recursos materiais e ferramentas acessíveis são funda-

mentais para criar cenas animadas de uma forma mais

2Embora no cinema de animação profissional se aconselhe a captação de 
24 fotogramas para cada segundo de filme, optamos por utilizar apenas 12 
fotogramas.

rápida e simples possível, permitindo um uso da animação 

como uma linguagem natural e familiar e não como uma 

tecnologia complicada e inacessível.

2.3 EsTuDo E REALIzAção Dos CENáRIos

Seguiu-se a construção dos cenários, de acordo com os gru-

pos em que cada aluno estava inserido e da cena pela qual 

estava responsável, atendendo ao guião e especificamente 

ao storyboard. Não esquecendo que as dimensões do cená-

rio teriam que se relacionar com a dimensão dos bonecos 

que personificavam os personagens. 

Figura 1. Apresentação do storyboard realizado pelos alunos Figura 2. Personagens escolhidas para o filme de animação

Figura 3. Realização dos cenários
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08 Propusemos aos alunos que trouxessem de casa materiais 

recicláveis, além de possibilitarmos a construção destes fora 

da sala de aula, no contexto familiar ou numa reunião do 

grupo em casa de um dos membros, abrindo assim espaço à 

participação familiar no projecto.

2.4 gRAVAção DIáLogos

Para da gravação dos diálogos é necessário escolher primei-

ramente as vozes que darão vida às personagens. Esta fase 

foi feita através de um casting. Os alunos ensaiaram os tex-

tos e dramatizaram na sala. Em seguida escolheram-se por 

votação as vozes mais indicadas para cada papel.

A gravação dos diálogos permite-nos uma noção do tempo 

que é necessário para cada plano do filme e do número de 

fotogramas a captar.

Para esta fase foi necessário um microfone ligado a um com-

putador (através da entrada de micro) e de um programa 

de edição de som instalado no PC. Neste caso utilizamos o 

Audacity que é um programa freeware, ou seja de utilização 

totalmente gratuita, em que a sua utilização é bastante fácil. 

De referir também que no momento da gravação há espaço 

para o improviso, aproveitando e valorizando a expressão 

genuína individual do aluno que empresta a voz ao perso-

nagem.

Dado que é um momento em que é preciso silêncio, para 

que não haja a interferência de ruídos na voz que se quer 

gravar, aconselhamos um espaço isolado. No nosso caso 

e dado que estávamos em par pedagógico, os alunos que 

emprestavam a voz deslocaram-se com um dos professo-

res para uma sala vazia. Porém a gravação pode acorrer em 

qualquer altura, até fora do horário da aula, bastante haver 

uma combinação entre o professor e os alunos.

2.5 CAPTAção Dos FoTogRAMAs (ANIMAção)

Esta é uma etapa mais extensa e demorada. A compreen-

são dos movimentos do corpo humano foi uma necessidade 

para a realização dos movimentos na animação, por isso a 

disciplina de Educação Física revelou-se uma articulação im-

portante na qual se desenvolveram esses conceitos.

Salienta-se que este é um trabalho de articulação sistemá-

tica em que o percorrer das fases que aqui enumeramos 

não são feitas em seguimento, mas em conjunto. Assim ao 

mesmo tempo que um grupo está a animar uma sequência, 

outro estará a construir um cenário. Outros alunos poderão 

estar a gravar os diálogos, ou mesmo estar à procura ou a 

produzir sons para incluir no filme.

Por isso a sala de aula foi nesta fase organizada de forma 

diferente para promover um melhor trabalho. Havendo 

apenas um computador da sala, agrupamos duas mesas à 

sua volta e construímos um espaço para a montagem do ce-

nário e para a captação dos fotogramas. No restante espaço 

da sala os outros grupos desenvolviam etapas diferentes do 

trabalho.

Para a captação dos fotogramas e animação utilizamos um 

software livre (Sam Animation3).

Sendo apenas necessário que esteja instalado no PC dispo-

nível na sala de aula. Para a captação da imagem utilizamos 

um webcam com uma resolução de 1.3MP, ligada ao PC por 

USB. O ideal seria a existência de mais PC e web-cam na 

sala de aula. Porém nem sempre encontramos nas escolas 

as condições físicas desejáveis ao desenvolvimento das ac-

tividades pretendidas, pelo que se for esse o caso, teremos

3Além do Sam Animation existem muitas outras possibilidades de aplica-
ções livres. Deixamos aqui alguns exemplos: Helium Frog Animator, Anasa-
zi, Stop Motion Animator, Animata, MonkeyJam, Animator DV, etc.

Figura 4. Preparação de cenários para a captura de imagens para a 
animação
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que encontrar alternativas para utilizar os equipamentos 

disponíveis de forma partilhada pelos diferentes grupos de 

trabalho.

De referir que estes aparelhos tecnológicos apesar de pare-

cerem complexos, são na verdade muito simples de contro-

lar. Além disso esta linguagem é bastante familiar para os 

alunos, que facilmente a dominam, chegando por vezes a 

ser eles próprios a auxiliar os professores nos momentos de 

utilização destas tecnologias.

Referimos também que embora nesta fase não se estabe-

leça uma articulação directa, a disciplina de Matemática 

está bastante presente, na medida em que para a capta-

ção do número de fotogramas necessários, há que ter em 

conta o tempo estimado da acção, pelo que é necessário o 

pensamento matemático. Por exemplo, se o plano durar 5 

segundos, e partindo do princípio que necessitamos de 12 

fotogramas para cada segundo, então teremos que capturar 

60 fotogramas. 

2.6 REALIzAção DA BANDA soNoRA E soNoRIzAção

Um filme tem sempre uma banda sonora. É a musica que 

nos faz situar, entender e aumentar as emoções do filme. 

Uma marcha quando aparece o herói, uma música român-

tica quando aparece uma cena de amor, um som estridente 

numa cena de horror, etc. A composição de um tema, com 

letra e música para o genérico pode também ser uma opção. 

A aula de Educação Musical é o espaço ideal para a compo-

sição destes temas, onde o professor aproveita para abor-

dar os conteúdos específicos da sua disciplina a partir deste 

projecto comum.

Além das composições musicais, os filmes necessitam de 

sons e ruídos que o definem e enriquecem a acção. Mui-

tos desses sons foram produzidos pelos próprios alunos, 

Figura 6. Pormenor da captura de imagens de uma cena do filme 
animado

Figura 7. Ensaios para a sonorização e gravação áudio para o filme de 
animação
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Figura 5. Animação e captura de imagens para realização do filme de 
animação
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08 outros foram encontrados em qualquer lado ou situação, 

por exemplo na Internet. Para isso, os alunos estabeleceram 

uma lista de sons que precisavam para posterior recolha 

através de uma gravação, utilizando por exemplo o gravador 

de mp3, ou através de download na Internet, trazendo-os 

depois para a aula.

2.7 MoNTAgEM E EDIção.

Chegamos à fase da montagem e edição do filme. Como re-

cursos, o ideal seria continuar a existir um computador, por 

cada grupo de trabalho, equipado com software de edição 

de imagem4 . Todavia essa situação continuou a não ser pos-

sível pelo que continuamos a rodar intercalando as tarefas 

pelos grupos.

Desta forma os alunos procederam à disposição das sequên-

cias do filme adicionando os respectivos diálogos e sons, 

sincronizando-os com os movimentos das personagens e 

4Neste projecto utilizamos o Windows Movie Maker que vem instalado no 

PC disponível na sala de aula.

 acção do filme. Procederam-se aos últimos arranjos e à 

junção das faixas sonoras.E surgiu também aqui a possibi-

lidade de articular este projecto com a disciplina de Inglês, 

traduzindo os diálogos para Inglês e inserindo-os no filme 

durante a montagem.

O filme está concluído, há que lhe dar um nome. A turma 

escolheu “À procura dos Direitos Humanos”.

3. APREsENTAção

Apesar de concluído o filme, o projecto não terminava aqui, 

pois era ainda necessário a sua apresentação à comunidade 

educativa. Em primeiro lugar estabeleceu-se o dia e o horá-

rio da apresentação, tendo em conta a disponibilidade do 

local, os recursos humanos e a autorização da entidade ges-

tora da escola: A Semana Cultural e a apresentação final de 

actividades aos Encarregados de Educação configuraram-se 

em oportunidades a não desperdiçar. Era então necessário 

publicitar o acontecimento pela comunidade educativa. A 

divulgação incluiu: convites para pais, professores e outras 

turmas. Mais uma vez houve a oportunidade de articula-

ção com a disciplina de Educação Visual e Tecnológica, bem 

como Língua Portuguesa, na elaboração gráfica e nas men-

sagens para os cartazes.

E finalmente chegou o dia mais esperado: a apresentação 

do projecto à comunidade escolar. Um momento de grande 

tensão devido às expectativas criadas e no qual o trabalho 

sai do universo da sala de aula e mesmo da escola, abrindo-

se ao público.

CONCLUSÃO

Ao longo do presente artigo acompanhamos o desenvol-

vimento de um projecto inserido no âmbito do cinema de 

animação e realizado no decorrer de todo um ano lectivo na 

Área Curricular Não Disciplinar de Área de Projecto. Referi-

mos aqui que projectos semelhantes foram já desenvolvi-

dos em outros anos lectivos, nomeadamente na realização 

dos filmes “Super Cão”5  e “Fumar pode Matar”6 .
5O filme “Super Cão” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/
watch?v=mPrMiq9EEwo 
6O filme “Fumar pode Matar” pode ser visto aqui: http://
www.youtube.com/watch?v=8Emd_hIK_k8

Figura 8. Edição e montagem final do filme animado
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No entanto, um projecto com estas características pode 

também ser desenvolvido na disciplina de Educação Visual 

e Tecnológica, articulado no Conselho de Turma ou inserido 

num clube dinamizado na escola. A titulo de exemplo exem-

plo referimos o filme realizado em contexto de Educação Vi-

sual e Tecnológica intitulado “As filhós de Natal”7 , realizado 

pelo colectivo de alunos do 6º ano de escolaridade da Esco-

la EB 2,3 de Milheirós de Poiares, no ano lectivo 2002/2003.

Neste caso a abordagem ao cinema de animação centra-se 

especificamente nos conteúdos e áreas de exploração da 

disciplina. Outra opção é a abordagem apenas de um conte-

údo, por exemplo o “Movimento”, realizando na sala de aula 

pequenas experiências de animação, como são os exemplos 

de “A avaria”8  ou os “Ímans animados”9 , realizados por alu-

nos do 6º ano da Escola Básica Bento Carqueja em Oliveira 

de Azeméis, no ano lectivo de 2005/2006.

O importante, na nossa opinião, é que a Escola deve ser ca-

paz de criar ambientes de aprendizagem estimulantes, ba-

seados em projectos claros, coerentes e com valor educati-

vo e formativo. E os professores devem estar implicados no 

processo de aprendizagem de cada um dos seus alunos em 

todo o currículo escolar. É necessário que exista uma res-

significação do espaço de aprendizagem, de modo a formar 

sujeitos reflexivos, actuantes e participantes.

A riqueza de um projecto desta natureza reside na possibili-

dade de trabalhar a colectividade, a criatividade e a expres-

são, dispondo de variados meios pelos quais alunos e pro-

fessores podem interagir, possibilitando ao mesmo tempo a 

partilha de informações, discussão e colaboração de tarefas. 

A interacção implica agir, actuar, fomentando o enriqueci-

mento e a aprendizagem.

Nas recentes apresentações deste projecto à comunidade 

escolar apercebemo-nos da novidade que representava 

para os nossos colegas e restante comunidade educativa.

7O filme “As filhós de Natal” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/
watch?v=isq6SP1A3KA

8O filme “A avaria” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/
watch?v=v9Pq5MvOCyg

9O filme “Os ímans animados” pode ser visto aqui: http://www.youtube.

com/watch?v=2YshJi-7hmc

Consideramos por isso, que constitui um novo desafio, pro-

porcionando uma abordagem de trabalho diferente e que 

potencia a vertente criativa. Com ele encaramos as capaci-

dades que os alunos já possuem e enfatizamos a transferên-

cia do “ensinar” para o “aprender”, através da experiência e 

dos interesses, deixando o professor de ser o único detentor 

da informação passando a ser um membro da equipa, um 

organizador da informação, um orientador de actividades 

de aprendizagem, que leva o aluno a reflectir, através de in-

dicações sobre métodos de pesquisa e análise de situações, 

permitindo a construção do seu próprio conhecimento.

Concluímos deste modo que a nossa proposta de trabalho 

pretende expor uma metodologia que não se baseie na 

transmissão de informação ou na repetição do que já foi 

feito, mas na valorização do método, modo e processo, per-

mitindo pensar em novos paradigmas metodológicos que 

rompam com os modelos de pedagogia actuais e que sejam 

enriquecedores para a formação dos alunos.

Apesar da descrição de todas as etapas de desenvolvimento 

do projecto, queremos salientar que não procuramos nes-

te artigo uma solução ou uma receita para as nossas aulas. 

A experiência que partilhamos trata-se unicamente de um 

exemplo e de um testemunho de uma actividade que pode 

ser executada com os nossos alunos. É de histórias e de ex-

periências educativas que se fazem as investigações educa-

cionais (NÓVOA, 1992), por isso procuramos neste artigo 

divulgar, partilhar e reflectir em conjunto sobre esta expe-

riência.
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