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Senhor Pai e/ou Responsável, 

 
Stop Motion  é uma técnica de animação com o 

uso de uma máquina fotográfica e um 

computador. Diversos materiais como massinha, 

bonecos, pessoas, etc., podem ser aplicados 

como modelos reais. Os modelos são 

fotografados quadro a quadro e posteriormente 

montados em película cinematográfica ou 

digitalmente no computador, criando a 

impressão de movimento. Nessa fase, podem ser 

acrescentados efeitos sonoros, como fala 

ou música. 

Os alunos do Integral participarão de uma oficina 

de Stop Motion durante o 1º trimestre. A ideia é 

que eles criem personagens e conheçam as 

técnicas de Storyboard objetivando uma 

animação criada e construída por eles. 

Assim que o trabalho estiver concluído, 

divulgaremos o resultado. 

Aguardem! 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus - Integral 
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