
Modelo de Cenário de Aprendizagem 
  

Technology Enhanced Learning @ Future Teacher Education Lab  (PTDC/MHC-CED/0588/2014) – Cenário 

 
Título: Comunicar Audiovisualmente o Património Objetivo Geral: 

Comunicar uma ideia de património com recurso aos meios 
audiovisuais. 

 

Tarefas: 
▪ Elaborar o argumento; 
▪ Desenhar o storyboard; 
▪ Captar imagens e sons; 
▪ Editar o vídeo (imagens e sons); 
▪ Apresentar o processo criativo e produto final. 

 
Espaços: Sala de Aula | Espaço Exterior 

 Papéis:  
O professor apresenta, debate os conceitos chave com 
os alunos, propõe as tarefas de aprendizagem, intervém 
e acompanha o processo de aprendizagem do aluno no 
sentido construtivo, monitorizando e orientando o 
desenvolvimento do projeto. Os alunos participam nas 
diversas fases do projeto, sendo envolvidos no seu 
processo de aprendizagem através da realização das 
tarefas propostas autónoma e colaborativamente, 
questionando o professor sempre que necessário. 

 

Interações: 
O professor é o mediador das aprendizagens dos alunos. 
Estes desenvolvem as competências autonomamente e 
através de trabalho colaborativo com os colegas de 
grupo (da turma e com o elemento do Curso Profissional 
de Técnico de Multimédia). 

 

Objetivos Específicos: 
▪ 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. 

Atividades: 
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]). 

Resumo da narrativa:  
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? 
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