
oficinas caminho das águas



O projeto
CAMINHO DAS ÁGUAS retrata a jornada de aprendizado e conscientização sobre a
água e sua importância para a vida sustentável no planeta. O curta-metragem de
animação em stop motion acompanha a curiosidade de dois amigos, o MACACO e a
CAPIVARA para pesquisarem o CICLO DA ÁGUA, com uma abordagem educativa
sobre o uso responsável da água e a preservação do meio ambiente. 

 O filme ensina didaticamente o ciclo de tratamento das águas e também estimula o
público estudantil a criar ações de preservação dos recursos naturais. O projeto
disponibiliza gratuitamente para professores e escolas conteúdo complementar
criado de acordo com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Organização das Nações Unidas (ONU) e oferece oficinas básicas de produção
audiovisual em stop motion.

CAMINHO DAS ÁGUAS é um projeto da Zureta Filmes, com o patrocínio da AEGEA
Saneamento por meio da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da
Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo do Governo Federal (PRONAC 18-4196).



Dois amigos, um Macaco e uma Capivara, vivem grandes aventuras na floresta enquanto
investigam a origem da poluição do rio. Conforme experimentam diversas técnicas de
tratamento de água, aprendem sobre seu ciclo e seu tratamento.

Visite o site www.ocaminhodasaguas.com e viva essa aventura!

O Filme



educativo - Tutoriais com Experimentos

No site encontram-se tutoriais com experimentos que podem ser realizados juntamente
com os alunos, à distância ou em sala de aula!

Todo o conteúdo em audiovisual é acessível com audiodescrição, legendas em closed
caption e LIBRAS.



No site encontra-se também, material pedagógico desenvolvido para ajudar em sala de aula.
Um conjunto de atividades lúdicas, brincadeiras e textos complementares, que podem ser
impressos! 

 educativo - Material complementar
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visitar o site do projeto e conhecer todos os experimentos e  materiais didáticos que poderão 
 ajudar os professores em sala de aula;
aprender novas técnicas para gravação e edição de filmes curtinhos em stop motion com o
celular, para continuarem as atividades em aula.

Estamos convidando professores do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de Armação
de Búzios (RJ) a participarem das Oficinas Caminho das Águas em março de 2021!

Nas oficinas, de forma lúdica, iremos:



Após a oficina, professoras e professores produzirão um filme curtinho em stop motion com alunas e alunos, e
participarão de um concurso que premiará professoras e professores, escolas, alunas e alunos!
Uma votação popular será aberta pelo site do projeto e o filme mais votado no estado, irá premiar a escola com
um projetor, a professora ou o professor com um tablet e as alunas e alunos vencedores com uma experiência
cultural. São 11 estados envolvidos, e 27 cidades!
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A oficina online de Armação de Búzios (RJ) acontecerá dia 24/03/2021. Oferecemos 13 vagas para professoras e
professores do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino.

São 04 horas/aula de oficina. Mas a carga horária total pela participação até o final, será de 48 horas/aula,
pois o aprendizado continua durante dois meses, para que os conhecimentos da oficina sejam levados para os
alunos.



Stop motion é uma técnica muito divertida de produzir filmes! Junto com alunas e alunos,  professoras e professores
bolam uma historinha bem curtinha, pra durar de 1 a 3 minutos.
Depois disso, utilizarão materiais de descarte para fazerem personagens e cenas do filme. Personagens e cenário
são postos em movimento, e são tiradas muuuuuitas fotos pelo celular.
Com um programinha bem simples e gratuito, as fotos tiradas são todas unidas, formando cenas em movimento!
Uma maneira muito divertida de fixar conhecimentos em ciências para alunas e alunos! Vem com a gente!

 
 
 

o stop motion



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.

 
 

dúvidas frequentes



PROFESSORES QUE LECIONAM EM EJA PODERÃO DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM SEUS ALUNOS?
Sim. Alunos do EJA são bem vindos!

PROFESSORES QUE LECIONAM PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 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.

QUANTOS ESTADOS E CIDADES PARTICIPAM DAS OFICINAS CAMINHO DAS ÁGUAS?
Participam 11 estados e 27 cidades. 

 

dúvidas frequentes



https://cutt.ly/SkzQFZ4
FACEBOOK CAMINHO DAS ÁGUAS

Para tudo o que você precisar saber, é só entrar em contato com a gente.
Nosso email é: oficinas.zureta@gmail.com
Teremos a maior alegria em te ajudar! 
Estaremos juntos com você nessa jornada, e faremos de tudo pro seu filme sair vencedor!

https://www.ocaminhodasaguas.com/

SITE OFICIAL CAMINHO DAS ÁGUAS

Contato

https://cutt.ly/ckzQVPx
INSTAGRAM CAMINHO DAS ÁGUAS

Responsável: Francine Barbosa de Melo
francine.melo@prolagos.com.br
(22) 99826-9889

AEGEA - PRO LAGOS





https://www.aegea.com.br/


