Vamos
inverter a sala
de aula?
Prof. Almir Junior

APRESENTAÇÃO

INÍCIO

Olá!
Eu sou o Prof. Almir.
Irei conduzir você
neste roteiro.
Vamos juntos?!

OBJETIVO
O objetivo deste roteiro é
apresentar os fundamentos
básicos do Stop Motion, suas
possibilidades no ensino e
algumas ferramentas gratuitas
para criar animações com esta
técnica. Não pule etapas!

1º
Passo

EXPLICAÇÃO

ASSISTA
Utilize o QR Code ou link abaixo
para assistir ao vídeo explicativo
sobre este roteiro. Nele você
encontrará mais detalhes sobre o
que iremos abordar. Atenção!!! É
muito importante que você siga
todos os passos.

VÍDEO EXPLICATIVO
QR Code – Abertura

2º
Passo
Ou Clique Aqui.

O CONCEITO

Agora que você já sabe o
objetivo deste roteiro,
você deve seguir os
próximos passos.

ASSISTA
QR Code

Ou Clique Aqui.

STOP MOTION?
Mas afinal, o que é Stop Motion?
Quais as suas possibilidades no
processo de ensino e
aprendizagem? Que recursos eu
preciso para criar uma animação
com esta técnica?
No vídeo do QR Code acima eu te
explico tudo isso. ;)

3º
Passo

OS RECURSOS
Fantástico, não é? Agora
você precisa conhecer um
pouco mais sobre alguns
aplicativos gratuitos que
possibilitam criar animações
com esta técnica.

ASSISTA
Tutorial – Pic Pac Stop
Motion (Android)

Tutorial – Stop Motion
Studio (IOS)

Ou Clique Aqui.

Ou Clique Aqui.

TUTORIAIS
Eu fiz dois tutoriais rápidos
explicando como os aplicativos
Stop Motion Studio e Pic Pac Stop
Motion podem te ajudar a criar
animações com a técnica que
acabamos de aprender. Utilize o
QR Code acima.

4º
Passo

IMPORTANTE!!!
Ufa! Chegamos ao final. Foi
fácil e rápido, não foi? Antes
que você feche este roteiro,
sugiro que você não deixe de
conferir este último passo. Ele
é muito importante para o dia
28/07.

ATENÇÃO!
Para que possamos ter uma
compreensão prática do conceito de
“Sala de aula invertida”, no dia
28/07 iremos realizar uma atividade
prática. Assista ao vídeo do QR Code
abaixo para entender melhor o que
você precisa para esta atividade.

ASSISTA
QR Code - Encerramento

Ou Clique Aqui.

5º
Passo

“SEM TEMPO, IRMÃO!”

ACABOU!!!

Eu sei que você tem
“milhões” de outras coisas
pra fazer, mas se você
chegou até aqui sem seguir
todos os passos, nossa
atividade no dia 28/07 não
irá funcionar.

Pronto!
Agora acabou.
:D

FIM

6º
Passo

