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Objetivos
•Conhecer as especificidades do meio de comunicação que é a animação: técnica e teoria. •Aplicar adequadamente
a nomenclatura do cinema de animação: conceitos estruturantes, imagéticos e de continuidade. •Desenvolver
capacidades de estruturação e planeamento (pré-produção). •Adquirir competências a nível da produção e captação
de imagens em sequência: manuseamento da câmara, enquadramento, profundidade de campo, luz, preocupações
com direcção de arte e com o raccord/continuidade. •Conseguir fazer um produto coerente (pós-produção) dos
planos filmados. • Estabelecer a ponte entre todas as fases da produção: pré-produção, produção e pós-produção.
Resultados da Aprendizagem
Capacitar os alunos para as tecnologias e ferramentas digitais na realização de projectos de animação, nas suas
variadas vertentes de representação gráfica e da criação visual e estética. Aplicar esses conhecimentos na
realização de vários exercícios culminando na realização de projecto final que incide essencialmente no stop-motion
e pixilação.
Conteúdos Programáticos

•Elaboração em grupo de um videoclip que, apesar de ter tema livre, tem como base as técnicas de stop-motion e
pixilação.
•A escolha da música está ao critério do grupo.
•Cada membro terá de ter ao seu cargo uma função ou funções: realização, direcção de fotografia, direcção de
arte/figurinos e continuidade/edição.
O resultado final deverá ter a duração da música (aprox. 2/3 minutos).
O trabalho deverá passar pelas seguintes fases:
1.Desenvolvimento e pré-produção/dossier:
•Sinopse
•Nota de intenções – realização/direcção de fotografia/direcção de arte/edição
•Storyboard

•Animatic
•Ordem de filmagem
•Breakdown sheets
•Moodboards
•Calendarização
2.Produção
•Usar dope sheets como apoio à produção.
•Captação dos planos ou produção: todos os planos deverão ser produzidos pelo aluno, podendo recorrer a outras
pessoas, amigos, colegas ou familiares para servirem de actores.
3.Edição / pós-produção
•a montagem do vídeo final deverá ser realizada em Adobe After Effects.
Entregar os seguintes ficheiros por uma pen drive, numa pasta, identificada e organizados:
1.Final: O ficheiro de vídeo final exportado, respeitando as seguintes características: Formato: MP4 (.mp4) /
Compressão: h.264 / Dimensões: o mesmo aspect ratio do original
2.Dossier:
1.Sinopse
2.Nota de intenções – realização/direcção de fotografia/direcção de arte/edição
3.Storyboard
4.Animatic
5.Ordem de filmagem
6.Breakdown sheets
7.Moodboards
8.Calendarização
9.Dope sheets
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
O estudo aprofundado das relações entre as várias instâncias de pré-produção, produção, realização e
pósprodução de um projecto de cinema de animação que constam dos objectivos da Unidade Curricular é
proporcionado pelo conjunto de experiências práticas que constituem os conteúdos programáticos da UC. A revisão
das relações mantidas entre as várias relações entre o som e a imagem presente nas diferentes linguagens visuais,
que compõem o trabalho de um filme de cinema de animação quer analógico, quer digital será matéria de
investigação através da realização de exercicios e de um projecto final. Pretende-se, pois, por meio desta
perspectiva laboratorial explorar as várias relações técnicas e formais entre som e imagem na animação analógica
e digital.
Métodos de Avaliação

•Escolha de um videoclip e respectiva análise do que respeita à realização, direcção de fotografia, direcção de
arte/figurinos e continuidade/edição
•O videoclip pode ser de animação ou imagem real
•Link do videoclip
•Incluir referências com notas de rodapé
•Bibliografia
•Requisitos: Arial tamanho 11 – espaçamento 1,5 – aprox. 10 500 caracteres sem espaço
VIDEOCLIP – GRUPO – 60%
•Criatividade/originalidade – 20%
•Comunicação conceito – 25%
•Articulação entre áreas artísticas e técnicas – 25%
•Articulação e congruência das fases de produção – 15%
•Dossier – 15%
RESENHA CRÍTICA – INDIVIDUAL – 25%
•Articulação entre as diferentes áreas audiovisuais leccionadas na aula e o videoclip escolhido – 100%
PARTICIPAÇÃO AULA – INDIVIDUAL – 15%
•Participação cuidada, responsável e atenta – 100%

