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Uso de vídeos e suas possibilidades

Pode-se partir de
vídeos  ligados à
televisão,  vídeos
próximos à
sensibilidade  
 dos   alunos,
vídeos mais
atraente.

01

Um bom vídeo é
interessantíssimo
para introduzir um
novo  assunto, 
 para despertar a
curiosidade, a 
 motivação  para
novos temas.

02

O  vídeo muitas 
 vezes ajuda a
demonstrar o que
se fala em aula, a
compor cenários
desconhecidos
dos  alunos.

03

 
(MORAN, 1995)



Uso de vídeos e suas possibilidades

O vídeo  pode
simular  
 experiências  
 que seriam 
 perigosas em
laboratório. 

04

Vídeo  como
conteúdo de 
 ensino.

05

Para registro
de eventos, de 
 aulas,  de 
 estudos do
meio, de
experiências,
de entrevistas.

06

 
(MORAN, 1995)



COMO VER O VÍDEO 

 
a) Informar  somente  aspectos  gerais

do vídeo  (autor,  duração,  prêmios 
 etc.). Não interpretar antes da

exibição, não pre- julgar  (para que
cada um possa fazer a sua leitura); b)
Checar  o  vídeo antes.  Conhecê-lo.

Antes da
exibição

 
(MORAN, 1995)



COMO VER O VÍDEO 

 

 a) Anotar as cenas mais
importantes; 

b) Se for necessário, pausar,
fazer rápidos comentários.

Durante a
exibição

 
(MORAN, 1995)



COMO VER O VÍDEO 
a) Rever as cenas mais

importantes ou difíceis. Se o 
 vídeo é complexo, exibi-lo uma

segunda vez, chamando a
atenção para determinadas
cenas, para a  trilha musical,

diálogos, situações; 

Depois da
exibição

 
(MORAN, 1995)



COMO VER O VÍDEO 

Depois da
exibição

b) Passar quadro a  quadro 
 as imagens mais

significativas; 
c) Observar o som, a música,

os efeitos, as frases mais
importantes. 
(MORAN, 1995)



- O professor exibe as cenas
mais importantes e as
comenta junto com os
alunos. 
- O Professor atua como
moderador,  não deve ser o 
 primeiro a dar a sua opinião.

Dinâmica de análise do vídeo

Leitura em conjunto 01

 
(MORAN, 1995)



 
Após a exibição, perguntar:
a) Aspectos positivos do vídeo;
b) Aspectos negativos; 
c) Ideias principais que passa; 
d) O que vocês mudariam neste vídeo.

Dinâmica de análise do vídeo

02 Leitura globalizante

 
(MORAN, 1995)



Dinâmica de análise do vídeo

03

 Escolher, depois  da  exibição, uma ou duas 
 cenas marcantes.  
Revê-las uma   ou mais vezes. 
Perguntar: 
O  que chama mais a  atenção? ; 
O que dizem as cenas?; 
Aplicações cotidianas.

Leitura concentrada

 
(MORAN, 1995)



Dinâmica de análise do vídeo
04

 
 a) Exibe-se um vídeo até um determinado ponto; 
b) Os alunos desenvolvem, em grupos, um final
próprio  e justificam o  porquê da escolha; 
c) Exibe-se o final do vídeo; 
d) Comparam-se os finais propostos e o
professor manifesta também a sua opinião.

Completar o vídeo

 
(MORAN, 1995)



Dinâmica de análise do vídeo

05

 
Os alunos procuram 

 vídeos e outros materiais
audiovisuais sobre um
determinado assunto;

 b) Modificam,  adaptam,
editam, narram,  sonorizam  

diferentemente. 
c) Criam um material

adaptado à sua realidade, à
sua sensibilidade.

Modificar o vídeo



Dinâmica de análise do vídeo

06

a) Contar em vídeo um determinado assunto; 
b) Pesquisa em jornais,  revistas,  entrevistas com pessoas; 

c) Elaboração do roteiro, gravação, edição, sonorização; 
d) Exibição em classe e/ou em circuito interno; 

e) Comentários  positivos  e  negativos. A diferença entre a  
intenção e  o  resultado obtido.

VÍDEO - PRODUÇÃO 
 

 
(MORAN, 1995)



Dinâmica de análise do vídeo

07 VÍDEO - ESPELHO
 

A câmera registra  pessoas  ou  grupos e
depois se observa o resultado com
comentários de cada um sobre seu

desempenho e sobre o dos outros. O
professor olha seu próprio 

 desempenho, comenta e ouve o
comentário dos outros.  

(MORAN, 1995)



FORMATO 

PLANEJANDO O VÍDEO PARA 
A SALA DE AULA

01

O programa consegue
criar  expectativas,

despertar o interesse
do  espectador? 

O vídeo foi
produzido para

fins  educativos?



MENSAGEM
  
  

02
O tema é apropriado  à

linguagem audiovisual? 

PLANEJANDO O VÍDEO PARA 
A SALA DE AULA

A metodologia utilizada para apresentação dos conteúdos
está em consonância com um enfoque escolar?

Os conteúdos são adequados ao nível de
compreensão  dos alunos?



LINGUAGEM
 
  

03 Qual o tipo de linguagem
empregada?

 

PLANEJANDO O VÍDEO PARA 
A SALA DE AULA

Valoriza mais as imagens ou a
linguagem verbal?

 
Valoriza a dimensão emotiva, a
imaginação e a sensibilidade?

 



APROVEITAMENTO PEDAGÓGICO
 
  

04

 
  Qual a função básica do vídeo: informar,

  motivar, ilustrar, sensibilizar, fixar
  conteúdos, facilitar a compreensão,

  aplicar conteúdos em situações
  variadas, reforçar conteúdos, etc?

  

PLANEJANDO O VÍDEO PARA 
A SALA DE AULA



05 APROVEITAMENTO PEDAGÓGICO
 
  

 
  Estimula a curiosidade, a pesquisa, a

discussão, a polêmica? A duração do vídeo permite que
sejam planejadas as atividades complementares

necessárias a uma verdadeira compreensão e exploração
do tema/conteúdos? A duração é adequada ao tema e à

idade dos estudantes?
 

PLANEJANDO O VÍDEO PARA 
A SALA DE AULA



Vídeo como Sensibilização 

RELATO 

Antes de introduzir o curta Ilha das
Flores, levei os alunos ao
supermercado para simular a compra
de produtos de uma cesta básica.
Cada um fez a sua lista com os pais.
Foi uma loucura, pois analisavam as
embalagens, preços e quantidades. Os
alunos perceberam que muitos eram
consumistas de "carteirinha". 



Vídeo como
Ilustração https://www.youtube.com/watch?v=1oQhiWHuHy4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=nybgnn40

https://www.youtube.com/watch?v=_3p0lJM296Y&feature=emb_logo



Vídeo como
Simulação 

https://www.youtube.com/watch?v=_lGfiLLifog&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=yXPqJtWaW30&feature=emb_logo

 

https://www.youtube.com/watch?v=b5bTW2NEpQ4&feature=emb_logo



Vídeo como Conteúdo de Ensino

https://www.youtube.com/watch?v=pfkg0GoyHsw

"A  escolha  do  tema  de  uma  videoaula  
deve ter como base inicial uma

motivação... definir claramente a
mensagem a ser transmitida no vídeo, o

roteiro, os personagens e a narrativa.
favorecem  a  exploração  de  conteúdos  

de  forma  mais  atrativa,..". (Lima VS,
Azevedo NAA, Guimarães JMX, Pereira

MM, Agostinho Neto J, Souza LM,
Pequeno AMC, Sousa MS, 2019)



Integração/Suporte da Televisão
e do Cinema

Usar filmes de longa-
metragem,

documentários para
ampliar o conhecimento

de cinema, iniciar os
alunos na linguagem

audiovisual. 
https://www.youtube.com/watch?v=pfwzLDj0yzM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1752&v=FQjJkwzpkAg&feature=emb_logo



Integração/Suporte da Televisão
e do Cinema

"É  preciso  preparar  o  aluno  para  leitura  crítica  de  filmes, 
 começando  por  uma reflexão  sobre  os  filmes que eles

assistem. 
 

Como escolhem um filme para assistir ou quais  os  atraem? 
 Preferem  filmes  que  atinjam  sentidos  e  as  emoções, 

 para  que    não seja preciso nenhum trabalho intelectual?"
(BITTENCOURT,  2004, p.376)



 Gravar em vídeo programas
importantes da televisão para
utilização  em  aula.

Integração/Suporte da Televisão
e do Cinema



Conversa com alunos e
apresentação de tipos de Vídeos; 

Etapas: Produção de Vídeos

Escolha e pesquisa do tema
de produção do vídeo.

Elaboração do roteiro

Gravação  dos vídeos



Devem constar no roteiro: número da sequência,
aspectos visuais, plano, imagem, música,  efeitos,

observações consideradas interessantes e, por fim, a
duração  (em segundos) da sequência.

Modelos de roteiros

SANTIVERI (2014, p. 15)



Checklist para a produção de vídeos

Quais equipamentos
necessários para a filmagem?

Onde conseguir esses
equipamentos? 

Os equipamentos foram
conferidos?

Equipamentos

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



Checklist para a produção de vídeos

Os atores já foram
selecionados?

Os atores já autorizaram
o uso de sua imagem?
Estão com suas falas

ensaiadas?

Personagens

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



Checklist para a produção de vídeos

Onde se passa a
história? 

Será preciso montar um
cenário?

Locações

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



Checklist para a produção de vídeos

Quais objetos de cena
essenciais e os decorativos? 

 
Quais as roupas, acessórios

e maquiagens dos
personagens?

Objetos de cena

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



Checklist para a produção de vídeos

Quem é a equipe de gravação?
Qual o dia e horário da

gravação?
Como todos se deslocarão
para o local da gravação?

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf

Equipe



É possível utilizar uma série de equipamentos: celular,
tablet, câmera digital, filmadora, computador.

Gravação dos vídeos

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



Gravação dos vídeos

DICAS DE FILMAGEM
 
TRIPÉ- auxilia a estabilizar a
imagem. Caso não tenha um
tripé, use uma pilha de livros!

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



Gravação dos vídeos
DICAS DE FILMAGEM
 
LUZ - ela é essencial para
garantir boas imagens. Teste
sempre a iluminação e a
sombra, antes de iniciar a
gravação!

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



Gravação dos vídeos
DICAS DE FILMAGEM
 
SOM - É preciso tomar
cuidado com as
interferências externas que
podem produzir ruídos no
vídeo.

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



Gravação dos vídeos
DICAS DE FILMAGEM
 
ZOOM - Faça a passagem 
 das imagens de forma sutil,
apertando aos poucos o
botão do zoom. Utilize
sempre o zoom ótico!

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



Gravação dos vídeos

DICAS DE FILMAGEM
 
RESOLUÇÃO: Resoluções
baixas, ao serem
reproduzidas, geram uma
imagem expandida e
desfocada.

OECHSLER, Vanessa, FONTES, Bárbara Cunha, BORBA, Marcelo de Carvalho. Etapas da produção de vídeos por alunos da educação básica: uma experiência na aula de
matemática. (Belo Horizonte, online) [online]. 2017, vol.2, n.2. ISSN 2526-1126. http://pensaraeducacao.com.br/rbeducacaobasica/wp-

content/uploads/sites/5/2019/03/10-Vanessa-Oechsler-Etapas-da-produção-de-vídeos-por-alunos-da-educação-básica.pdf



É um gravador de
vídeo que permite
capturar o que
acontece na tela do 
seu PC e criar vídeos
no formato AVI que
podem ser
convertidos para o 
formato Flash (SWF)

Sugestão de
Programas



Sugestão de
Programas

 Você pode: Gravar sua
tela, som e

webcam; Fazer vídeos e
apresentações;

Compartilhar on-line ou
exportar em qualquer

formato.



Sugestão de
Programas



Softwares para edição de vídeos



Boas produções!!
 
 


