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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

Manipulação da ferramenta

29/06 - Sábado (13:00 – 17:00) Manipulação da ferramenta

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



Contexto
Nesta aula, vamos trabalhar com arquivos
sonoros. No nosso caso, vamos utilizar o software
Audacity para manipular o arquivo.

Teremos quatro atividades:
a) Elaborar o roteiro do áudio;
b) Gravar o áudio;
c) Fazer a edição e finalização do áudio;
d) Apresentar o artefato.



Atividade a ser desenvolvida
Neste trabalho será desenvolvido um roteiro, um texto e a
sua gravação. O grupo escolherá um tema e desenvolverá:
1) Um roteiro, usar o modelo em anexo;
2) A narração e a fala dos personagens, conforme o roteiro
desenvolvido;
3) A gravação do áudio proposto no roteiro. O produto:

a) Ter entre 80 e 130 segundos após finalizada;
b) Apresentar a Tag (metadata) do áudio contendo o
nome da produção, o nome dos componentes do grupo
como autor;
c) Deverá apresentar uma trilha sonora a sua escolha;
d) Apresentar o título do evento, fonte e autores;
e) Exportar o arquivo no formato MP3.



Atividade a ser desenvolvida
Os arquivos deverão ter os nomes indicados 
acima. Por exemplo, a atividade 4 do aluno João, 
o nome do arquivo deve ser: 
MIDIAS_at04_Joao.mp3

Encaminhar os arquivos (Roteiro e Áudio) para o 
e-mail: walteno@yahoo.com.br colocando no 
assunto: MIDIAS_ATV04-<seunome>; Por exemplo, 
a atividade 4 do aluno João e da aluna Maria, o 
assunto deve ser: MIDIAS_ATV04_Joao_Maria.mp3
e MIDIAS_ATV04_Joao_Maria.doc
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