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3ª Atividade – Conceitos de Vídeos 

 

Neste momento, tivemos que fazer adaptações no planejamento da disciplina para atender a 

situação de estar ministrando as disciplinas de forma não presencial, em ações remotas. 

Posteriormente voltaremos ao andamento normal, com o uso do software Audacity. 

Neste trabalho será desenvolvida leitura dos textos disponibilizados 

a) Conceitos de Vídeo 

b) 6 Coisas para pensar antes de fazer um vídeo 

c) Modelo de Roteiro 

Nas primeiras produções de vídeo estaremos utilizando o aplicativo PowToon que pode ser acesso 

no endereço https://www.powtoon.com. Fazer uma visita ao aplicativo para entender o seu 

funcionamento. 

Temos uma apresentação inicial do aplicativo em https://youtu.be/ofZehEwqQE0 

Nesta atividade de cada aluno deverá observar os textos indicados e visualizar o tutorial 

disponibilizado e encaminhar um texto: 

a) Apresentar uma reflexão sobre o tema “Uma ideia na cabeça e uma nova ação com a 

produção de um vídeo” 

 

Instruções: 

a) O trabalho deve ser individual; 

b) Utilizar o modelo de relatório já disponibilizado (em DOC, DOCX ou ODT); 

c) Responder a reflexão solicitada; 

d) O arquivo com o Relatório deverá ter o nome de EAV _ex03_<nome>. Por exemplo, a 

atividade 3 do aluno João e da aluna Maria, o nome do arquivo deve ser: 

EAV_ex03_Joao_Maria.doc; 

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

EAV_ATV03-<seunome>; Por exemplo, a atividade 3 do aluno João e da aluna Maria, 

o assunto deve ser: EAV_ATV03_Joao_Maria; 

f) Data para a entrega: 29/03 e deverá ser enviada até as 21hs; 

Avaliação: 

a) Ocorrerá em duas partes, o Relatório e a participação na discussão desenvolvida em sala 

virtual; 

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

média que comporá a nota de Trabalhos; 

c) Será avaliado o atendimento as regras de entrega da atividade; 

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

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

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

https://www.powtoon.com/
https://youtu.be/ofZehEwqQE0
mailto:walteno@yahoo.com.br


atividade; 

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

compartilhados, não interessando quem fez ou quem copiou. 


