Como posso produzir as
minhas videoaulas com
mais eﬁciência?

Objetivos de aprendizagem do curso:
→ Analisar a função de videoaulas em percursos
formativos baseados em Metodologias Ativas;
→ Identiﬁcar melhores recursos e formatos para a
produção de videoaulas;
→ Reﬂetir sobre estratégias de engajamento na
elaboração de vídeoaulas.
→ Elaborar uma videoaula.

Questões essenciais:
→ Qual a função de uma videoaula?
→ Qual a diferença entre videoaulas, lives e
videoconferências?
→ Como posso criar videoaulas eﬁcientes para
estimular a aprendizagem?
→ Quais os recursos que eu posso empregados para a
elaboração das minhas vídeoaulas?

Conteúdos abordados:
→ Vídeoaulas;
→ Recursos digitais;
→ Edição de vídeos.

Compreensões esperadas:
→ Videoaulas precisam ser objetivas, curtas e trazer
elementos que estimulam o engajamento dos
estudantes;
→ Videoaulas são diferentes de videoconferências ou
lives;
→ Vídeoaulas poder ser utilizadas como elementos de
um percurso de aprendizagem baseada em
Metodologias Ativas.

O que é preciso para criar uma videoaula de sucesso?
Basta ter um smartphone nas mãos ou um
computador e fazer um bom planejamento.
Não é necessário ser um expert em tecnologia ou ter
acesso a um estúdio de gravação para criar uma
videoaula. Basta ter acesso às ferramentas certas
para começar o seu trabalho. Ferramentas essas que
podem estar no seu celular, tablet ou no seu
computador. Estou falando de aplicativos, programas
e até mesmo extensão para o navegador.

POR ONDE COMEÇAR?
Primeiro: Jamais podemos esquecer de que o
professor não é especialista na produção de vídeos!
Temos que saber que o principal objetivo, é
estabelecer uma comunicação com o estudante.
Segundo (live ≠ videoaula): Diferença de live e
videoaula. A live vai acontecer no momento síncrono,
isto é, aquele momento em que a interação acontece
em tempo real, enquanto a videoaula acontecer no
momento assíncrono, isto é, aquele momento em que
o estudante pode acompanhar a gravação de acordo
com seu tempo e ritmo.
Terceiro: seja no ensino remoto ou híbrido, a videoaula
pode ser utilizada e, nesse caso, é UMA das situações
de aprendizagem. Logo, os vídeos precisam ser curtos.
De acordo com estudos realizados pela equipe da
Illinois State Board of Education, para manter a
atenção dos alunos, a duração de uma aprendizagem
remota deve ser:

A videoaula atua, nesse caso, como um elemento
utilizado na Sala de Aula Invertida, por exemplo.

Nesse modelo, a teoria é estudada em casa, no
formato online (assíncrono), e o espaço da sala de aula
é usado para discussões, resolução de atividades,
entre outras propostas (síncrono). O que era feito em
classe (explicação do conteúdo) agora é feito em casa,
e o que era feito em casa (aplicação, atividades sobre o
conteúdo) agora é feito em sala de aula. Esse modelo é
valorizado como a porta de entrada para o Ensino
Híbrido (BACICH, NETO, TREVISANI, 2015, p. 56).

O QUE LEVAR EM CONTA PARA ELABORAR UMA
VIDEOAULA EFICIENTE?
A videoaula é uma combinação de formas de se
comunicar e se aproxima do que acontece em um
ambiente escolar convencional.
Para tanto, o professor se vale de estratégias e
recursos especíﬁcos, como será visto a seguir.
Em uma videoaula editada, geralmente, são usados
gráﬁcos, animações, QR Codes, entre outros, visando
potencializar a apresentação do conteúdo.
Certas ferramentas tecnológicas podem contribuir
para a elaboração do vídeo, tais como:

Contudo, o que torna uma videoaula eﬁciente é o SEU
planejamento. Não é o uso tecnologia, mas a forma de
apresentar o conteúdo a partir dos objetivos de
aprendizagem dentro de um curto espaço de tempo.

QUAIS AS MELHORES ESTRATÉGIAS PARA
ENGAJAR OS ALUNOS DURANTE A VIDEOAULA?
No caso da videoaula, as intencionalidades
pedagógicas é que vão estruturando a videoaula.
☻ As estratégias de entrada/abertura devem ser
motivadoras e estar sempre conectadas aos objetivos
de aprendizagem.
→ Fazer uma pergunta instigante (gancho/ + ou - 10
segundos), pois os primeiros segundos são decisivos
para atrair o aluno para a sua aula.
Ex.: Você sabe o que é ...? Qual a diferença de ...?
Na sequência solta uma vinheta (10 segundos), para
aumentar a curiosidade do aluno sobre qual a
resposta da pergunta feita no início da sua aula.

☻ O desenvolvimento da aula (entregar o produto: o
conteúdo (7 a 12 minutos)).
É direcionar os processos de aprendizagem. É a
construção do conhecimento por meio de exemplos e
de questões-problema.
→ Como devo apresentar os objetivos da aula?
Sem pressa;
• Clara (Estruture a sua aula com o uso do bullet
points (pontos sem texto/ estude o assunto de cada
bullet);
• Objetiva.

☻ O encerramento/fechamento (20 a 40 segundo):
É concluir pensamentos, resumir conceitos, conduzir
a resultados, encaminhar para exercícios práticos,
resgatar os objetivos da aula, linkar com outros micro
assuntos que se possam ser vistos no futuro.

Obs.: O vídeo faz parte de um percurso formativo, que
se conecta uma atividade que virá após, como a
realização de um exercício ou de uma proposta de
debate ou até mesmo da elaboração de um mapa
mental. Mapa metal esse que é uma excelente
proposta de exercício para os alunos, pois ele irá
praticar o seu conhecimento que dentro da pirâmide
do conhecimento representa cerca de 75% uma das
formas de transmissão de conhecimento.

RUBRICA PARA A ELABORAÇÃO DAS VIDEOAULAS

Obs.: O que é um Storyboard? É um guia visual
ilustrado, quadro a quadro, que mostra as principais
cenas de um vídeo.
Como fazer um storyboard
1. Crie uma linha do tempo. A linha do tempo é um
roteiro cronológico com todos os acontecimentos da
sua história.
Padlet: https://pt-br.padlet.com/dashboard
2. Identiﬁque as cenas-chaves da história. Quais cenas
são as mais importantes.
3. Estabeleça um nível de detalhamento.
O que vou usar nas cenas? Quais ferramentas? Power
pointer, Prezi, vídeo, Qr code, ...

4. Faça uma descrição de cada cena:
Cena 1: Apresentação da pergunta instigante;
Cena 2: Vinheta (tem para elevar a curiosidade do
aluno);
Cena 3: Apresentação do Assunto (Parte 1. ≠ entre
substância simples e composta);
Cena 4: Apresentação do Assunto (Parte 2. ≠ entre
mistura homogênea e heterogênea)...
5. Esboce as miniaturas;
6. Adicione outras informações relevantes;
7. Finalize. (É concluir pensamentos, resumir
conceitos, conduzir a resultados, resgatar os objetivos
da aula, linkar com outros microas suntos que se
possam ser vistos no futuro.)

