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DESCRIÇÃO GERAL
Caro Aluno neste roteiro, vamos tratar sobre os conteúdos pertinentes à primeira
parte da Aula 01 – Multimídia na educação: Aplicação pedagógica dos recursos
didáticos interativos na prática docente.
Para darmos continuidade aos nossos estudos, iremos fazer uma atividade
relacionada aos aplicativos vistos pela manhã.
Mais uma vez, é importante lembrar que este roteiro precisa ser seguido
integralmente. Não pule etapas. Bom trabalho!
RESULTADOS PRETENDIDOS DA APRENDIZAGEM




Conhecer um variado número de aplicativos a serem utilizados na prática
docente.
Interagir com os colegas, aproveitando as experiências e conhecimento
grupal.
Elaborar um vídeo simples, onde a concepção acerca dos melhores
aplicativos, na opinião do grupo, esteja apresentada.

ROTEIRO
Você observou que existem muitos conceitos que orbitam ao redor das
tecnologias na educação? Foi possível identificar como temos a nossa
disposição uma gama de materiais, aplicativos e programas para beneficiar e
aperfeiçoar nosso tempo e qualidade em sala de aula. Refletindo sobre essa
questão, siga as orientações da seção seguinte, sobre a atividade prática.
Passo 1:
1. Formar grupos: Para sistematizar as ideias, escolher 4 ferramentas das que
foram apresentadas, e produzir um vídeo de 1’30 a 2 minutos de duração,
explicando de que modo estas ferramentas poderiam ser aplicadas em sala de
aula. Atenção! Não estamos exigindo nenhum editor de vídeo, ainda. Pode ser
feito no próprio celular.
Passo 2:
2. Socializar sua produção na roda de conversa.
Vamos lá turma, participar e Interagir!!!
Orientações para elaboração do vídeo em grupo de 4 a 5 integrantes
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Observação para as turmas do interior:
Sabemos da dificuldade de acesso à internet que vocês poderão enfrentar para
realizar esta atividade. Mas gostaríamos que sua equipe fizesse um esforço para
concretizá-la.
Se todas as turmas de todos os municípios conseguirem efetivar esta atividade,
será muito enriquecedor podermos compartilhar nossos saberes e experiências
com os demais colegas.
Além disso, será mais uma forma para que possamos interagir uns com os
outros.
Para os Professores assistentes:
Neste momento, seu papel é muito importante que para todas as equipes
possam atingir o objetivo principal deste roteiro. Auxilie-os na execução
da tarefa.
AVALIAÇÃO
A execução de todas as etapas deste roteiro, irão permitir que você tenha uma
dimensão geral de quais aplicativos podem ser mais interessantes em sua
prática docente.
As atividades propostas aqui, poderão fornecer a mim e ao seu professor
assistente, um feedback sobre seu entendimento sobre os conceitos
apresentados nos vídeos e textos de nossa aula, assim como sobre as
necessidades de aprendizagens futuras.
A atividade executada neste roteiro terá caráter avaliativo. Valor do
instrumento: (0 a 5,0 pontos).
Para avaliar a participação do aluno, o professor poderá utilizar os
seguintes critérios:
 Domínio, linguagem adequada, Clareza e coerência no entendimento
da proposta;
 Interagir de modo a contribuir com fatos relevantes ao tema; (Evitar
constranger os colegas);
 Respeitar o tempo estabelecido para elaboração do material e
socialização;
 Duração do vídeo previamente estabelecida.

