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Cronograma 
Dia Tópico 

12/05 – Sábado (13:00 – 17:00) 
Fundamentação teórica sobre produção digital 

Usando MovieMaker e Format Factory 

17/05 – Quinta-Feira (18:45 – 22:45) 
Fundamentação teórica sobre produção digital 

Artefato digital 

24/05 – Quinta-feira (18:45 – 22:45) Fórum de Educação Inclusiva (Adiado para agosto) 

26/05 - Sábado (13:00 -17:00) Artefato digital I 

07/06 – Quinta-Feira (18:45 – 22:45) 
Artefato digital II 

Roteiro do Audio 

14/06 – Quinta-Feira (18:45 – 22:45)  EPD -  Encontro de Práticas Docentes 

16/06 - Sábado (08:00 – 12:00) Usando o Audacity 

16/06 – Sábado (13:00 – 17:00) Construindo o Artefato digital II 

28/06 – Quinta-Feira (18:45 – 22:45) Usando o PowToon 

30/06 – Sábado (08:00 – 12:00) Roteiro e Produção final do Artefato digital III 

30/06 – Sábado (13:00 – 17:00) 
Produção textual e discussão sobre a produção do 

artefato 



Atividade a ser desenvolvida 

Vamos desenvolver duas ações, nesta etapa final 

do curso. 

a) A apresentação e a discussão sobre os OAs 

desenvolvidos; 

b) A produção de um Estudo de Caso sobre os 

OAs produzidos.  



Atividade a ser desenvolvida 

A apresentação e discussão sobre os OAs 

desenvolvidos: 

Cada grupo vai organizar a divulgação do seu OA no 

nosso WhatsApp, mas lembrando que precisamos dar 

um tempo para os colegas fazerem os comentários 

sobre o anterior (Para cada vídeo, somente 1 

componente da dupla precisa comentar).  

Assim, vamos dividir o dia em 3 partes: Um no inicio da 

manhã (até as 8hs), um após o almoço (por volta das 

14hs) e o terceiro no inicio da noite (por volta das 

19hs). Vocês organizam a sequencia e me 

comunicam. Iniciando no sábado (07/07) e 

terminando na terça-feira (11/07/2018). 

 



Atividade a ser desenvolvida 

A produção de um Estudo de Caso sobre os OAs. 

 Cada dupla vai escrever um Artigo para o Workshop 

sobre o OA desenvolvido. 

Este trabalho pode ser desenvolvido de duas formas: 

a) Relatando a experiência do desenvolvimento do 

OA; 

b) Relatando como o OA pode ser utilizado, de forma 

a atender aos objetivos propostos em sua 

concepção. 

Neste caso, o trabalho será encaminhado para o 

professor. E deverá ser inscrito no workshop (no GT 

Produção de Material digital). 



Atividade a ser desenvolvida 
Usar o template disponibilizado em anexo, 

lembrando que terá no mínimo 6 páginas (sem 

contar as referencias). 
 

O arquivo deve ter o nome indicados. Por 

exemplo, a atividade 11 do aluno João, o nome 

do arquivo deve ser: MIDIAS_at11_Joao.doc ou 

MIDIAS_at11_Joao.docx 
 

Encaminhar o arquivo (em formato doc ou docx) 

para o e-mail: walteno@yahoo.com.br colocando 

no assunto: MIDIAS_ATV11-<seunome>; Por ex., a 

atividade 11 do aluno João e da aluna Maria, o 

assunto deve ser: MIDIAS_ATV11_Joao_Maria 
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