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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 

Usando o Audacity 

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

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

23/06 – Sábado (08:00 – 12:00) Artefato digital III 

23/06 – Sábado (13:00 – 17:00) Artefato digital III 

28/06 – Quinta-Feira (18:45 – 22:45) Artefato digital III 

30/06 – Sábado (13:00 – 17:00) Produção final 

05/07 - Quinta-Feira (18:45 – 22:45) Produção final 



Contexto 

Nesta aula, vamos aplicar os conhecimentos 

apresentados e discutidos em sala de aula. 

 

Considerando que temos dois aplicativos e que 

com eles podemos produzir um vídeo e convertê-

lo para ser executado em smartphones. E que 

foram discutidas oportunidades do uso de mídias 

em ambientes educacionais com várias 

aplicações. 

 

Qualquer dúvida, rever as aulas anteriores. 



Atividade a ser desenvolvida 
Organizar grupos de 3 a 4 pessoas. Postar esta 

informação no grupo de WhatsApp especialmente 

criado para a disciplina.  

Cada grupo vai desenvolver um vídeo (usando o Movie 

Maker) com duração entre 40 e 60 segundos. 

No vídeo: a) a abertura deverá informar o curso, a 

disciplina, o grupo e o título escolhido. B) No 

encerramento, nos créditos, repetir as informações e 

também as referencias utilizadas (mínimo de 3). 

A temática é “A oportunidade da utilização das mídias 

digitais na educação”. Assim, cada grupo deverá 

desenvolver de forma mais específica o tema, a partir de 

suas leituras e pesquisas.  



Atividade a ser desenvolvida 
Cada grupo deverá postar o seu vídeo no grupo. Mas 

entre cada vídeo deve ter um intervalo mínimo de 8 

horas. Assim, organizem uma ordem de apresentação do 

trabalho. 

Cada aluno deverá fazer um pequeno comentário sobre 

o assunto abordado na produção, contribuindo para a 

discussão sobre o assunto. 

Se o aluno for comentar um vídeo anterior ao 

atualmente em discussão, deverá indicar explicitamente 

a situação. 

O último vídeo deverá ser postado até o dia 04/06/2018 

e o último comentário deverá acontecer até o dia 

05/06/2018. 
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