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Modelo de Cenário de Aprendizagem 
Comunicar Audiovisualmente o Património 

 

Disciplina: Aplicação Informáticas B 
Módulo/ Unidade didática: Conceitos Básicos de Multimédia 
Turmas: 12H1 | 12H2 – Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades 
Autor: Pedro Miguel Farinha Vidinha 

Tendência(s) Relevante(s)   

As formas de comunicar têm acompanhado a rápida evolução tecnologica, sendo necessário dotar os alunos de hoje de 
ferramentas para comunicar criativamente as suas ideias num futuro próximo. Assim, o cenário pretende responder às 
necessidades de comunicar uma ideia de património através da criação de um vídeo partilhado num canal de comunicação 
atual – o youtube.  

Nível de Maturidade da Sala de Aula do Futuro. 

DE: nível atual de Maturidade da Sala de Aula do Futuro PARA: nível desejado de Maturidade da Sala de Aula do 
Futuro 

Papel dos Alunos – Nível 1  Papel dos Alunos – Nível4 

Papel do Professor – Nível 3 Papel do Professor – Nível 5 

Objetivos de Aprendizagem e Avaliação – Nível 1  Objetivos de Aprendizagem e Avaliação – Nível 4 

Ferramentas e Recursos – Nível 3 Ferramentas e Recursos -Nível 5 

Legenda: Nível 1 (Troca) | Nível 2 (Enriquecer) | Nível 3 (Aperfeiçoar) | Nível 4 (Expandir) | Nível 5 (Capacitar) 
Modelo disponível em: http://ftelab.ie.ulisboa.pt/tel/gbook/wp-content/uploads/2017/11/2.2-FCMM-reference-guide.pdf 

Breve descrição 

O cenário destina-se à disciplina de Aplicações Informáticas B durante a unidade 3 (Conceitos Básicos de Multimédia), numa 
turma do 12.º Ano do Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades. 

Pretende-se levar os alunos a desenvolver vídeos como forma de comunicar ideias associadas ao património. Os alunos têm 
liberdade criativa, podendo optar por qualquer tipo de património (natural: paisagens, monumentos naturais, entre outros; 
e/ou cultural: tangível – documentos, fotografias, filmes, obras de arte, monumentos, lugares; intangíveis – costumes, 
mitos, música, linguagem, lendas, entre outros).  Durante o processo criativo é expectável que os alunos elaborem um 
argumento original com as linhas gerais da história (o que acontece, o porquê e quem são as personagens), desenhem um 
storyboard que auxilie a edição com representação gráfica da cronologia da história e dos principais planos/movimentos, 
captem as imagens e sons necessários para relatar a história e montem/editem as imagens e sons captados, comunicando 
criativamente a ideia.  

Para tal, serão constituídas equipas de 3+1 elementos, ou seja, três alunos do ensino regular (de línguas e humanidades) e 
um aluno do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (CPTM). Assim, os três alunos elaboram o argumento na disciplina 
de Português e o storyboard desse argumento em AIB, seguindo a recolha de imagens e sons nessa última disciplina com o 
auxílio dos alunos de CPTM. A edição de vídeo e som decorrerá nas aulas de AIB seguintes. 

Os alunos do CPTM devido ao seu know how podem partilhar os seus conhecimentos e envolver a equipa numa experiência 
criativa, alavancando o rigor técnico. 
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Objetivos de Aprendizagem   

O cenário pretende levar os alunos a serem capazes de: 

- Conhecer os principais formatos de ficheiros de som e de vídeo; 
- Entender a forma e importância de comunicar ideias através dos meios audiovisuais; 
- Captar som de forma a produzir o áudio digital para diferentes suportes multimédia; 
- Editar vídeos curtos para transmitir/comunicar ideias;  
- Elaborar um argumento para uma curta-metragem; 
- Conhecer as fases do processo de autoria de vídeo - aquisição, edição e pós-produção; 
- Planear e organizar um guião, com narrativa, para criar produtos multimédia; 
- Elaborar storyboards. 

 

Papel dos Alunos  

Os alunos serão envolvidos em atividades práticas e dinâmicas: 

- Elaboração de storyboard;  
- Captação de sons e vídeos no exterior; 
- Edição de vídeo e som; 
- Partilha do produto final na internet. 
 
Desta forma, pretendem-se que o cenário facilite o desenvolvimento de competências digitais, promovendo o pensamento 
crítico e criativo, resolução de problemas, colaboração, adaptabilidade e iniciativa, organizando e regulando as suas próprias 
aprendizagens de forma colaborativa. 

Ainda, dotar os alunos de competências que permitam desenvolver momentos de integração e interação com os agentes 
envolvidos (aluno/aluno e aluno/professor) no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para uma participação ativa 
na construção do saber e uma reflexão crítica sobre os novos conhecimentos. 

 

Papel do Professor 

O professor assume um papel de mediador das aprendizagens dos alunos, que vai regulando as mesmas através de uma 
avaliação formativa que os alunos conhecem através de feedback constante, dando a hipótese de melhorarem e 
ultrapassarem as dificuldades.  

Assim, contribuir para o desenvolvimento das competências do nível 2 e 3 (Knowledge Deepending e Knowledge Creation) da 
UNESCO ICT (competency framework): 

Nível 2 

Módulo 2 – Currículo e Avaliação 

- Projetar atividades em sala de aula que integrem uma variedade de ferramentas (audacity, audition, première) e dispositivos 
de Tecnologias de Informação e Comunicação (camara de filmar, gravador digital ou telemóvel) para ajudar os alunos a 
construir novo conhecimento (KC.2.C); 

- Ajudar os alunos a usar as TIC para desenvolver habilidades de comunicação e colaboração (KC.2.D - através do 
desenvolvimento do projeto em equipa). 

Módulo 3 – Resolução de Problemas Complexos 

- Descreve como a aprendizagem colaborativa baseada em projetos pode apoiar o raciocínio e interação social dos alunos 
(KD.3.A). 
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Nível 3 

Módulo 3 – Aprendizagem autónoma 

-  Ajudar os alunos a definir planos de projetos e atividades que os envolvam na solução colaborativa de problemas, pesquisa 
ou criatividade, melhorando essas características nele próprio (KC.3.C); 

- Ajudar os alunos a refletir sobre a sua própria aprendizagem (KC.3.E). 

Módulo 4 – Tecnologias Abrangentes 

- Implementar planos de unidades colaborativos, baseados em projetos e atividades em sala de aula, ao mesmo tempo que 
fornece orientação aos alunos para a conclusão bem-sucedida dos seus projetos e obtenção de uma compreensão profunda 
dos conceitos-chave (KD.3.F); 

Módulo 5 – Organizações de Aprendizagem  

- Utilização de ferramentas para partilhar os resultados online (canal Youtube) – (KD.4.C); 

- Utilização da internet para apoiar os alunos dentro e for a da sala de aula (email da turma) – (KD.4F); 

- Implementação de atividades de aprendizagem baseada em projetos em um ambiente de tecnologia avançada (Mac, 
chroma key, entre outros) – (KD.5.B) 

Competências Retiradas de: http://ftelab.ie.ulisboa.pt/tel/gbook/wp-content/uploads/2017/11/Unesco_2011.pdf 

 

Ferramentas e Recursos 

O cenário para ser desenvolvido são necessários os seguintes recursos e ferramentas: 

- Computador com acesso à Internet (para partilhar o produto final) e softwares dedicados (para editar); 
- Projetor: para projetar as informações e conteúdos; 
- Tela: para facilitar a visualização dos conteúdos e exemplos;  
- Câmaras de Filmar (compactas): necessárias para captar imagens; 
- Tripés: quando a imagem exige estabilidade; 
- Softwares dedicados à edição de vídeo e som: première, audacity e audition; 
- Pens ou discos externos: armazenar as imagens/sons captados e produto final (mp3/wma e mp4/avi) 
- Google docs: onde os alunos vão registando a evolução dos projetos; 
- Google forms: inquéritos de avaliação dos alunos e da prática letiva do professor; 
- Exemplos para iniciar o debate e motivar os alunos para a temática: https://www.youtube.com/watch?v=3puxb2o1d5Y | 
https://www.youtube.com/watch?v=cLc9eSdakKE | https://www.youtube.com/watch?v=t827O7Nkiho&t=1s |  
- Outros recursos que os alunos considerem pertinentes para o desenvolvimento dos seus projetos. 

 

Pessoas e lugares 

Os intervenientes no cenário para além dos alunos de 12.º ano do curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades 
são: o professor estagiário (na criação, implementação e gestão do cenário/aulas), professora da turma (irá abordar o 
argumento), professor cooperante (na validação e supervisão da implementação do cenário), professora de português (no 
apoio do desenvolvimento do argumento) e os professores orientadores do Instituto de Educação e Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa (na validação didática/pedagógica e científica, respetivamente).  

Ainda, o projeto contará com a participação dos alunos do 12.º ano/3º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia 
que irão apoiar a recolha de imagens e sons. Havendo uma articulação entre o ensino regular e profissional, potenciando o 
sucesso do desenvolvimento das competências dos alunos e qualidade do produto final. 

O cenário irá decorrer maioritariamente em contexto de sala de aula com alguns momentos no exterior para captar as 
imagens e sons. 

https://www.youtube.com/watch?v=3puxb2o1d5Y
https://www.youtube.com/watch?v=cLc9eSdakKE
https://www.youtube.com/watch?v=t827O7Nkiho&t=1s
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Metodologias de Aprendizagem 

A metodologia adotada para o desenvolvimento das atividades será o Project Based Learning (PjBL), pois os alunos irão 
desenvolver um vídeo que reflete uma ideia (à sua escolha) sobre património. O projeto irá respeitar5 fases: 

1ª Fase – Escolha e desenvolvimento do argumento; 

2ª Fase – Desenho do storyboard (com indicação de cenas, planos e movimentos); 

3ª Fase – Captação de Imagens e Sons; 

4ª Fase – Produção (editar o vídeo/sons); 

5ª Fase – Apresentação (Processo criativo [supra indicado] e resultado [produto final]). 

A metodologia selecionada pretende motivar os alunos para os conteúdos programáticos e desenvolver as competências 
autónoma e colaborativamente.  

 

Tempos 

O cenário foi desenhado para 7 aulas de 100 minutos (uma das quais serão fora do horário estipulado para poder haver 
articulação com os alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia). 

 

Avaliação 

Antes da implementação do cenário os alunos irão responder a um questionário online (google forms) com o objetivo de 
diagnosticar os seus conhecimentos sobre a temática de modo as atividades a desenvolver serem adaptadas ao nível do 
conhecimento/competências dos alunos.  

Os alunos ao longo do desenvolvimento do projeto têm que desenvolver algumas atividades/tarefas: argumento, 
storyboard, captação de imagens/sons e edição dos elementos. Na fase de desenvolvimento a avaliação será formativa e os 
alunos vão tendo conhecimento através de feedback, possibilitando a melhoria e alcançando os objetivos acordados. A 
avaliação sumativa do desenvolvimento do projeto (60%) é realizada por observação direta e registada em grelha própria 
para o efeito (parâmetros: empenho, participação, trabalho colaborativo, assiduidade, comportamento, gestão de tempo, 
qualidade, originalidade e criatividade). 

No final os alunos apresentam o processo criativo e o produto final. A apresentação será avaliada por observação direta 
(10%) em grelha própria para o efeito: comunicação oral, suporte da apresentação, qualidade das imagens/contrates e 
originalidade. O produto final (30%) será avaliado tendo em consideração alguns aspetos registados numa grelha de excel 
criada para o efeito: forma (o formato escolhido é adequado; criatividade – apresenta o conteúdo de forma inovadora 
surpreendendo o expectador; registo sonoro utilizado corretamente – voz, nível de som, fades, sobreposição de sons, 
normalize; dinamismo – planos e movimentos adequados), linguagem (linguagem apropriada e correta), conteúdo 
(adequação do título; adequação do produto final ao tema; relevância das imagens/sons; organização das ideias; 
profundidade – ausência do comum/banal; clareza da mensagem; criatividade na comunicação do tema; registo sonoro – 
escolha apropriada à mensagem a transmitir e ao público-alvo; imagens relacionadas com o tema). 

Em todos os momentos os alunos vão refletindo sobre a evolução do projeto e do desenvolvimento das competências. Pois, 
em cada fase (das cinco mencionadas) os alunos registam a sua evolução numa grelha própria. Assim, no final da 
implementação os alunos são convidados a refletir sobre o processo criativo e traduzir a sua evolução numa nota 
compreendida entre 0 a 20 valores (Autoavaliação) e avaliar os trabalhos dos outros grupos durante a apresentação 
(preenchimento de grelha própria para o efeito). 

Ainda, será disponibilizado em cada fase um questionário online (google forms) onde os alunos podem dar a sua opinião 
sobre a prática letiva do professor. 
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Narrativa do Cenário de Aprendizagem 

Título: Comunicar Audiovisualmente o Património 

Ontem comunicava. Como? Hoje comunico. Como? Amanhã irei comunicar? Como? As cartas enviadas na semana 

passada deram espaço ao email recebido hoje. Hoje, tenho Lisboa, Londres, Nova York, entre outras cidades 

aparentemente longínquas na ponta dos dedos, conseguindo estar em todos os sítios em simultâneo sem lá estar. Estou 

nesses locais? Estou, sem lá estar. Como comunico? … 

Cheguei… a Londres. Viram e ouviram. Comuniquei? a Tokyo. Ouviram. Comuniquei? a Madrid. Vira… próxima 

mensagem. Comuniquei? Cheguei! Não fiquei! 

Ontem comuniquei? Fiquei? Hoje comuniquei? Fiquei? Amanhã comuniquei? Esqueci! 

A criatividade fica, a imagem marca e o som regista. A criatividade chega através dos sons e das imagens. Comunico?  

Mas o que queres comunicar? O passado de ontem, o património de hoje a história de amanhã, de um mundo que não 

estou. Comunico? Como?  

Marco o passado no património, registado na história de um mundo, que não estou. Comuniquei? 

 

Este template foi adaptado do modelo de cenário de aprendizagem do Kit de Ferramentas da Sala de Aula do 
Futuro, desenvolvido no âmbito do projeto iTEC (2010-2014) com o apoio do 7.º Programa-Quadro da Comissão 
Europeia. O kit de ferramentas está disponível em http://fcl.eun.org/toolkit  

 
 

http://fcl.eun.org/toolkit

