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Neste trabalho será desenvolvido um roteiro e a sua gravação em áudio. 

Considere como referencias para a produção o livro texto e/ou o livro paradidático utilizado na 

disciplina de história do curso. O autor escolherá um tema ou passagem dentre os indicados 

abaixo e desenvolverá: 

1) Um roteiro, usar o modelo disponibilizado em anexo; 

2) O roteiro consiste em apresentar o fato histórico escolhido e que deve ser desenvolvido pelo 

autor. Deve ser uma narrativa que apresenta o momento histórico (contexto e personagens) 

e deve ser incluída no roteiro.  

3) Fatos históricos disponíveis, pode-se fazer um recorte do tema: 

 A civilização Egípcia e suas características, conquistas, cultura e importância; 

 As Cidades-estados da Grécia e suas características, culturas e importância; 

 Os Fenícios e suas navegações, cultura e importância; 

 O Império Macedônico e suas conquistas, cultura, importância; 

 A civilização Judaica, sua cultura e importância. 

4) Salvar o roteiro com o nome: MMD_Rec_<nome>; 

5) A gravação do áudio proposto no roteiro deverá considerar: 

a) Ter entre 100 e 160 segundos depois de finalizada; 

b) Apresentar a Tag (metadata) do áudio contendo o nome da produção, o nome do autor e 

seu número de matricula; 

c) Deverá apresentar uma trilha sonora a sua escolha; 

d) No inicio do áudio deverá iniciar somente com a trilha sonora (de 5 a 10 segundos) e 

depois apresentar o título do episódio (a escolha), o livro fonte e o autor,  

e) Antes de começar a narrativa, inserir um tom sintetizado de "bip” (usar Gerar Pluck) para 

depois dar início a narrativa. Considerar que durante a narrativa a trilha sonora deve estar 

em volume mais baixo; 

f) Exportar o áudio no formato MP3 com o nome: MMD_Rec_<nome>. 

 

Instruções: 

a) O trabalho deverá ser desenvolvido individualmente. 

b) Os arquivos deverão ter os nomes indicados acima. Por exemplo, a atividade do aluno 

João, o nome do arquivo deve ser: MMD_Rec_Joao.mp3 

c) Encaminhar o arquivo para o email: walteno@yahoo.com.br colocando no assunto: 

MMD_Rec-<seunome>; Por exemplo, a atividade do aluno João, o assunto deve ser: 

MMD_Rec_Joao 

d) Data para a entrega do roteiro e do áudio: 26/05 e deverá ser enviada até as 15hs; 

 

mailto:walteno@yahoo.com.br


Avaliação: 

a) Todo trabalho é avaliado em 18 pontos; 

b) No áudio, será avaliado: o atendimento às instruções solicitadas. Além do atendimento as 

regras de entrega da atividade; 

c) Trabalhos copiados terão a nota dividida pela quantidade de trabalhos (alunos) 

compartilhados, não interessando quem fez ou quem copiou. 


