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Cronograma

Dia Tópico

08/06 – Sábado (13:00 – 17:00)
Fundamentação teórica sobre produção digital

Usando MovieMaker, ApowerEdit e Format Factory

15/06 – Sábado (08:00 – 12:00)
Fundamentação teórica sobre produção digital

Produção do Artefato digital

15/06 – Sábado (13:00 -17:00) Produção do Artefato digital I

25 a 28/06 – Terça-Feira a Sexta-

feira 
Debate sobre os artefatos elaborados

29/06 - Sábado (08:00 – 12:00)
Objetos de Aprendizagem

Produção do Artefato digital II

29/06 - Sábado (13:00 – 17:00) Produção do Artefato digital II

06/07 - Sábado (13:00 – 17:00) Produção do Artefato digital II

08 a 10/07 – Segunda-Feira a 

Quarta-feira

Debate sobre os artefatos elaborados 

Finalização da disciplina



Conceitos

Uns dos fenômenos que mais impressiona nos dias

de hoje é o avanço das mídias digitais que

adentram nas escolas, de uma forma muito

rápida. As mídias digitais estão cada vez mais

presentes no cotidiano do aluno: em sua casa,

nas práticas sociais e também na escola, com o

objetivo de facilitar as práticas pedagógicas

exigindo do professor uma nova postura frente às

novas tecnologias (BRITO; STRAUB, 2013, p. 14).



Conceitos

Planejar atividades de ensino que envolva o uso

de mídias impressas (jornais e revistas,

principalmente) é diferente, por exemplo, de

pensá-las prevendo o uso do rádio, de programas

televisivos, de vídeos e das mídias digitais mais

avançadas como a Internet e as tele e

videoconferências. Um mesmo assunto, ao ser

explorado didaticamente com o uso intensivo de

mídias diferenciadas, precisa sofrer alterações

para poder beneficiar-se dos recursos que cada

um desses suportes podem oferecer (KENSKI, 2005-

2006, p. 2).



Conceitos

Os alunos hoje têm um conjunto de aplicativos

web em suas mãos que podem verdadeiramente

facilitar e revolucionar seu aprendizado. Como

educadores, entretanto, temos a função de

assumir a responsabilidade de explorar a área

tecnopedagógica para construir o material para

os alunos, e não simplesmente lançá-lo e deixar

que se percam numa confusão de dados,

ferramentas e tecnologias (VALENTE; MATTAR

apud NASCIMENTO; MELO; ARCOVERDE, 2012, p.

6).



Conceitos

Os meios de comunicação high tech (alta

tecnologia) característicos desta era, a exemplo

de videoconferências, redes sociais (Facebook,

MySpace, Twitter), mensagens eletrônicas,

possibilitam que a população se mantenha

informada dos mais diversos conteúdos através de

uma ampla rede de informações à distância, de

fluxo rápido e contínuo, que amplia a divulgação

de notícias, juntamente com a interação humana

via internet. (NASCIMENTO; MELO; ARCOVERDE, 2012, p.

3).



Conceitos

Com o desenvolvimento das tecnologias, surgiram

recursos digitais que podem ser utilizados para

animar as histórias, torná-las mais imagéticas,

sonoras e dinâmicas. [...]. Aplicativos da Web 2.0,

como o Flash, o Movie Maker, software para

produção de blogs, ou o Prezi, ou até mesmo

aplicativos convencionais para produção de

apresentação, como o PowerPoint, podem ser

utilizados para a produção de narrativas

(ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 65).



Conceitos

Diante da convergência de distintas tecnologias

para as TDIC, um único dispositivo agrega

diferentes recursos, tais como câmera fotográfica,

câmera de vídeo, gravador de som, rádio,

televisão, etc., e os letramentos se relacionam

com as múltiplas linguagens veiculadas por

tecnologias digitais diversas como tablet, laptop,

Ipad, desktop, telefone celular ou outros.

(ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 68).



Conceitos

O ponto de partida desta nova versão seria

explorar os recursos do celular e incentivar a

criatividade, a espontaneidade e a liberdade de

expressão diante da câmera do celular,

aplicando uma metodologia [...] denominada

engenharia reversa. [...] gravação espontânea

(construção da narrativa audiovisual), construção

da narrativa escrita, roteirização e edição do

vídeo (NOGUEIRA, 2012, p. 11-12).



Conceitos

[...] pode ser observado o potencial desses

importantes meios de comunicação e de informação,

não se pode deixar de destacar seu significado para o

campo da educação como meio de troca, capaz de

ampliar a comunicação e a divulgação de

informações, proporcionando mobilidade e realização

de ações conjuntas envolvendo sujeitos diferenciados,

formando redes de comunicação e principalmente

quebrando paradigmas, sabendo que a prática do

uso das mídias sociais leva o sujeito a transparecer no

circuito de informações suas intencionalidades no

sentido de troca e resultando assim numa produção

mais colaborativa (SANTOS, 2012, p. 6).



Conceitos

A vídeo-aula é um recurso audiovisual produzido

para atingir objetivos específicos da

Aprendizagem. Para Arroio e Giordan a vídeo-

aula é uma forma de expor um determinado

conteúdo de forma sistematizada, sendo que esta

modalidade se mostra didaticamente eficaz

quando desempenha uma função informativa

exclusiva, na qual se almeja transmitir informações

que precisam ser ouvidas ou visualizadas e que

encontram no audiovisual o melhor meio de

veiculação (ARROIO; GIORDAN apud OLIVEIRA;

COSTA; PARREIRA JÚNIOR, 2012, p. 2).



Conceitos

[O] processo de produção de um vídeo deve ter três

etapas principais: a) Pré-produção, b) Produção e c)

Pós-produção. A Pré-produção consiste na

preparação, planejamento e projeto do vídeo a ser

produzido. Esta etapa envolve as atividades que

devem ser desenvolvidas, desde a concepção da

ideia inicial até a filmagem. A Produção é a segunda

etapa e é onde são desenvolvidas as filmagens das

cenas que vão compor o vídeo. A terceira etapa é a

Pós-Produção, onde são realizadas as atividades para

a finalização do vídeo e é quando se faz a edição e a

organização das tomadas gravadas para composição

das cenas e do vídeo como um todo (PARREIRA

JÚNIOR; OLIVEIRA, 2009, p. 4).
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