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Neste trabalho será desenvolvido um roteiro, a produção de um vídeo. 

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 apresentada no material 

de referencia (dentre os conteúdos já estudados) e desenvolverá: 

1) Um roteiro, usar o modelo disponibilizado no site; 

2) O roteiro consiste em apresentar um fato histórico já estudado. Dentro dos temas abaixo, 

pode-se usar um fato específico de um tema ou o próprio tema. Temas: 

 

 

 

 

 

 

 

3) A produção pode ser desenvolvida como um relato do tema proposto, ou como uma adaptação 

do tema em forma de um episódio; 

4) Pode ter um narrador que apresenta o momento histórico (contexto e personagens),  

5) Deve ter balões (ou textos) que apresentam (explicam) o assunto; 

6) A indicação das cenas no roteiro (pode ser figuras ou cenas gravadas) deve ser incluída no 

roteiro, salvar com o nome: MMD_ex09_<nome>; 

7) A gravação das cenas e/ou a seleção das imagens; 

8) A gravação do áudio proposto no roteiro (opcional); 

9) Utilizar o Powtoon para a montagem do vídeo (ver tutorial no site); 

10) O produto final deverá: 

a) Ter entre 120 e 200 segundos após finalizada; 

b) Na abertura deverá apresentar: o Nome da disciplina, o Título do vídeo e o Nome do(s) 

autor(es); 

c) Finalizar o vídeo com o título do vídeo, o nome da disciplina, a logomarca do campus, os 

nomes dos autores e seus respectivos números de matricula, assim como o livro fonte; 

d) Apresentar uma trilha sonora a sua escolha, condizente com a temática proposta; 

e) Exportar o vídeo no formato MP4 com o nome: MMD_ex09_<nome>. Ou encaminhar o 

link do vídeo postado no YouTube. 

 

 

A ocupação da América 

As primeiras civilizações 

Oriente Próximo: sociedades, reinos, impérios 

O mundo grego 

O mundo romano 

A formação do mundo medieval 

O apogeu do feudalismo  

Outono medieval 

O encontro dos mundos e Américas conquistadas 

Renascimento 

Reforma Protestante 



 

Instruções: 

a) O trabalho deverá ser desenvolvido no máximo com três alunos(as). 

b) Os arquivos deverão ter os nomes indicados acima. Por exemplo, a atividade 9 do 

aluno João, o nome do arquivo deve ser: MMD_at09_Joao.mp4 

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

MMD_ATV09-<seunome>; Por exemplo, a atividade 13 do aluno João e da aluna 

Maria, o assunto deve ser: MMD_ATV09_Joao_Maria 

d) Data para a entrega do roteiro: 30/07 e deverá ser enviada até as 19hs; 

e) Os vídeos terão uma apresentação pública no dia 06/08.  

 

Avaliação: 

a) Ocorrerá em três partes, o roteiro, o vídeo entregue e a participação na discussão 

desenvolvida em sala; 

b) Todo trabalho é avaliado em 10 pontos que posteriormente serão transformados em uma 

média que comporá a nota de Trabalhos; 

c) No roteiro, será avaliado: o atendimento a temática, o desenvolvimento da temática, o 

detalhamento da produção; 

d) No vídeo, será avaliado: o desenvolvimento do roteiro e o atendimento as regras de entrega 

da atividade; 

e) Será avaliado na discussão: a qualidade da contribuição para a discussão, o contexto, a 

postura do(a) aluno(a) e interação com a assistência; 

f) Trabalhos entregues após a data estipulada serão corrigidos com valor de 60% da nota da 

atividade; 

g) Trabalhos plagiados da internet não serão avaliados; 

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

compartilhados, não interessando quem fez ou quem copiou. 
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