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O uso de tecnologias multimídia cresce de acordo com o desenvolvimento social e 

tecnológico do Brasil, é frequente o uso desses recursos tanto por alunos quanto por 

professores seja para fotografar, filmar, realizar pesquisas na internet ou acessar as 

redes sociais. A educação vem passando por mudanças estruturais e funcionais diante 

das tecnologias, sendo utilizada como estratégias cognitivas da aprendizagem. 

Utilizando atividades já empregadas no Ensino de Ciências, como a horta escolar, 

aliadas a aplicação de novas tecnologias podem se mostrar bastante eficazes no 

processo de aprendizagem dos alunos. A horta escolar é um espaço onde os alunos 

cultivam plantas que podem ser utilizadas na alimentação, produzindo conhecimento 

em diferentes áreas.  Foi realizada uma horta juntamente com os alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental da Escola Juan Antonio Saramach. Os objetivos foram: mostrar 

aos alunos como funciona o método científico através do plantio da horta escolar, 

ensinar aos alunos técnicas de animação em Stop Motion (técnica de animação que 

utiliza fotos em sequência), elaborar um pequeno guia de metodologia para o uso de 

animação no Ensino de Ciências. Cada etapa de preparação da horta está sendo 

documentada fotograficamente pelos próprios alunos com a utilização do celular. O 

projeto foi dividido em etapas: realização da compostagem, preparação da terra 

adubada e plantio das sementes; fotografia das hortaliças uma vez ao dia durante a 

semana letiva, verificação das modificações que ocorreram nas plantas. Como 

resultados iniciais do projeto as imagens coletadas foram tratadas pelos alunos 

(correções de cor, luz, brilho e contraste) e eles excluíram as imagens que não 



 

puderam ser utilizadas na animação (problemas de foco, luz). Logo em seguida os 

alunos montaram suas sequências de fotos que originaram a animação. A essas 

animações serão acrescentadas novas imagens para futura finalização. A partir da 

técnica de Stop Motion e a horta escolar, o discente poderá compreender 

visualmente as diferenças entre o tempo e a dinâmica de germinação e 

crescimento das hortaliças. Além de observar mudanças fisionômicas e 

fisiológicas, como os diferentes tamanhos, a influência da temperatura e da água. 

Sendo assim, este trabalho contribui para o enriquecimento da aprendizagem em 

relação ao conteúdo “Reino Vegetal” para os alunos do ensino fundamental. 
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