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Neste trabalho será desenvolvido um roteiro e o desenvolvimento de sua gravação. 

 

Instruções: 

1) Considerando o modelo do roteiro disponibilizado anteriormente, desenvolver um roteiro 

de um vídeo a ser produzido a partir do site PowToon com duração entre 60 e 120 

segundos. 

2) Este roteiro deve apoiar o desenvolvimento do vídeo considerando as temáticas: a) Escola 

pública; Utilização e conservação de bens públicos; c) Ética no ambiente escolar; d) 

Convivência entre colegas; e) Outras temáticas correlacionadas as anteriores. 
3) A produção pode ser desenvolvida como um relato do tema proposto, ou como uma 

adaptação do tema em forma de um episódio ou então como desenho animado sobre o 

tema; 

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

apresentar a fala de dois ou três personagens (a sua escolha) que dialogam como se 

estivessem vivendo o episódio narrado,  

5) A indicação das cenas (pode ser figuras ou cenas) deve ser incluída no roteiro, salvar com o 

nome: MMD_ex17_<nome>; 

6) A gravação do áudio proposto no roteiro; 

7) O produto final deverá: 

a) Ter entre 60 e 120 segundos após finalizada; 

b) Na abertura deverá apresentar o título do vídeo; 

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) Deverá apresentar uma trilha sonora a sua escolha; 

8) O trabalho deverá ser desenvolvido individualmente; 

9) Encaminhar o arquivo com o roteiro e o link do vídeo (no site do PowToon) para o email: 

walteno@yahoo.com.br colocando no assunto: MMD_ATV17-<seunome>; Por exemplo, a 

atividade 17 do aluno João, o assunto deve ser: MMD_ATV17_Joao 

10) Data para a entrega: 20/12, do roteiro até as 8:30 e o vídeo deverá ser enviada até as 10hs; 

 

Avaliação: 

a) O trabalho é avaliado em 10 pontos que posteriormente serão transformados para formar a 

nota de recuperação final; 

b) Não serão recebidos trabalhos após a data; 

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

compartilhados, não interessando quem fez ou quem copiou. 
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