
 

 
 

 

Referências Bibliográficas: 

BASSO, I.; AMARAL, S. F. Competências e habilidades no uso da linguagem audiovisual interativa sob enfoque educacional. ETD - 

Educação Temática Digital, Campinas, SP, v. 8, n. 1, p. 49-71, dez. 2006. Disponível em: 

<http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/etd/article/view/2134/pdf_12>. Acesso em: 24 de maio de 2012. 

 

NAKASHIMA, R. H. R.; AMARAL, S. F. A linguagem audiovisual da lousa digital interativa no contexto educacional. ETD - Educação 

Temática Digital, Campinas, SP, v. 8, n. 1, p. 33-48, dez. 2006. Disponível em: 

<http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/etd/article/view/2133/pdf_11>. Acesso em: 21 de maio de 2012. 

 

Introdução 

Metodologia 

Aplicação 

Todos os vídeos, roteiros de vídeos e metodologias  

elaboradas neste projeto serão aplicados no curso 

mencionado acima.  

De maneira geral, os videos e materiais apresentados no 

curso demonstram aos professores como utilizar algumas 

ferramentas e programas para construir vídeos e conteúdos 

educacionais digitais a serem utilizados em sala de aula com 

o propósito de elaborar aulas e atividades mais atrativas. 

 

 

Levantamento de edição  

 Nesta etapa do projeto, foram desenvolvidas vídeo aulas  de 

apresentação do programa Windows Movie Maker, utilizado 

para a construção e edição de videos, que servirão como 

material de apoio aos alunos na produção de seus videos.  

 O grupo de pesquisa do Laboratório de Inovação Tecnológica Aplicada na Educação (LANTEC), da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas, está desenvolvendo o curso "Utilização de objetos de aprendizagem em sala de aula mediatizado 

pelas tecnologias digitais", com 66 horas de duração, na modalidade a distância através do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, 

com conteúdos sobre a utilização de objetos de aprendizagem em sala de aula para professores de espanhol do ensino médio. O 

objetivo do curso é fazer uma mediação entre a tecnologia e o ensino de espanhol em contexto intercultural Brasil – Espanha. 

Dentro desse grande projeto, meu trabalho é desenvolver roteiros de videos, por meio do programa Windows Movie Maker, e 

metodologia para a criação de conteúdos educacionais para que o professor responsável pelo curso de capacitação desenvolva os 

materiais pedagógicos, preparando os alunos do curso para elaborarem aulas, utilizando recursos digitais, que as tornem mais 

cativantes.  

 

A linguagem do vídeo é um recurso digital válido a ser inserido no ambiente de aprendizagem, possibilitando a elaboração de aulas 

mais motivadoras, pois essa linguagem exerce influências sobre os sentidos através da sua capacidade de atração (NAKASHIMA; 

AMARAL, 2006). 

Dessa forma, cabe a escola inserir esta  linguagem em suas práticas de ensino, implementando as formas de ensinar e aprender.  

Porém, como muitos professores vêm de uma formação tradicional, é  preciso prepará-los para a utilização da linguagem audiovisual,  

visto que estes  nem sempre inserem em seu ambiente educacional o uso desse recurso. 

Assim, o desafio é preparar profissionais que compreendam a necessidade do uso das novas linguagens dos meios de comunicação e 

das novas tecnologias que cada vez mais estão presentes no desenvolvimento dos alunos (BASSO; AMARAL, 2006). 
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