
Designação ITG-2260/20 - Iniciação à Edição de Vídeo em Contexto Escolar

Razões 
Justificativas

A área da Educação é atualmente abrangida por um acervo de recursos e estratégias de 
ensino e aprendizagem, provenientes da integração das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) em contexto escolar. Através do vídeo e da imagem é possível inovar a 
forma de expressar e comunicar valores, ideias e conceitos, possibilitando a divulgação de 
informação e conteúdos de uma forma mais direta e abrangente. A evolução tecnológica 
proporciona atualmente o rápido acesso aos processos de captação, edição e difusão de 
conteúdos, exigindo, no entanto, o desenvolvimento de capacidades e competências, de forma 
a conciliar todas estas fases num produto motivador. 
A produção audiovisual é um processo complexo, pois são muitos os fatores e elementos a 
considerar. Desta forma, esta oficina de formação pretende proporcionar aos formandos a 
oportunidade de adquirirem várias competências essenciais que poderão trabalhar com os 
seus alunos. Além da aquisição de saberes nos domínios da preparação, captação e edição de 
vídeo, os docentes terão a oportunidade de vir a desenvolver competências de forma a 
promover os pressupostos do Documento Orientador Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, tais como:
- Criação de uma cultura e sensibilidade visual e estética;
- Desenvolvimento de capacidades de comunicação e expressão criativa.

Objetivos Objetivos Gerais:
- Promover competências na área da produção e realização audiovisual e multimédia, a nível 
conceptual e prático;
- Conhecer recursos essenciais para realizar produtos audiovisuais em contexto escolar;
- Sensibilizar para os produtos audiovisuais potenciadores da construção do conhecimento;
- Proporcionar a aquisição de aptidões genéricas fundamentais relativamente à comunicação, 
artes e design;
- Adotar práticas conducentes ao envolvimento dos alunos da RAM, em trabalho prático com os 
audiovisuais;
- Promover o trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade na realização de projetos de cinema 
de animação cujas temáticas envolvam a comunidade escolar;
- Proporcionar aprendizagens significativas através da manipulação de imagens e sons, 
utilizando os meios necessários.

Objetivos Específicos:
- Produzir recursos audiovisuais de conteúdos de caráter regional que permitam suscitar o 
interesse pela história e cultura da RAM;
- Utilizar meios audiovisuais e multimédia em contexto educativo para a realização de trabalhos 
de sensibilização na área de educação e solidariedade (proposta de trabalho para participação 
em concurso regional, Madeira Curtas);
- Utilizar imagens e sons como forma de tornar as aprendizagens significativas;
- Compor visualmente projetos videográficos (pós-produção);
- Explorar ferramentas de edição, criação e produção de vídeo;
- Editar vídeos e fotografias, utilizando os recursos disponíveis no programa;
- Aplicar princípios básicos da edição de vídeos;
- Utilizar recursos de vídeo e áudio fornecidos;
- Valorizar a função do guião na realização de vídeos escolares e a sua adaptação em 
teleponto;
- Explorar planos de gravação;
- Avaliar possibilidades de espaços e cenários utilizados em contexto de vídeos escolares;
- Conhecer a técnica de chroma key;
- Criar um vídeo em contexto escolar aplicando os conceitos anteriormente abordados.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Conteúdos

Módulo I – Vídeo em contexto escolar (8 horas).

- Introdução ao vídeo como ferramenta e meio de comunicação próprio.
- Guião e storyboard (criação e planificação de um produto audiovisual em contexto escolar, 
utilizando várias áreas do saber).
- Fotografia e sua importância no vídeo.
- Planos da câmara, organização estética e observativa.
- Pós-produção áudio, captação de som e sonoplastia.
- Espaço e Cenário - organização espacial, comunicação e expressão criativa, sensibilidade 
visual e estética.
- Direitos de autor (cuidados e recomendações).
- Influência dos media na formação da opinião pública.

Módulo II – Ferramentas e técnicas de edição de vídeo (12 horas).
- Programas e ferramentas emergentes na área da produção audiovisual.
- Programa de edição de vídeo.
- Recomendações e características ideais para utilização de imagens.
- Importação de ficheiros, capacidade de organização e seleção.
- Edição de conteúdo nas faixas e composição visual.
- Introdução e edição de texto e regras de apresentação da mensagem escrita.
- Composição e animação de elementos. 
- Estratégias e metodologias diversificadas para enriquecimento do projeto (efeitos artísticos e 
sonoros).
- Chroma key (técnica de efeito visual e de processamento de imagem). 

Módulo III – Trabalho Final (4,5 horas).
- Utilização de transições e efeitos entre clips.
- Exportação de vídeos.
- Apresentação e partilha do trabalho final. 
- Reflexão conjunta sobre a ação.

Área de 
Formação

Prática/Investigação pedagógico-didatica nos diferentes domínios da docência

Modalidade de 
Formação

Oficina de Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 25 horas

Horas 
presenciais/síncronas

12.5 horas

Horas não 
presenciais/assíncronas

12.5 horas

Destinatários Todos os Grupos de Recrutamento

Local de 
Realização

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro

Edifício/Sala Sala - Espaço EDU

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir
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Critérios de 
Avaliação

- Qualidade e Inovação............................................25 %
- Reflexão e pensamento crítico...........................15 %
- Conhecimento tecnológico e pedagógico....40 %
- Responsabilidade e trabalho cooperativo.....20 %

Fernando Jorge Gouveia Alves

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 05-07-2021

Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 06-07-2021

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 07-07-2021

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 08-07-2021

Formador(a)

Calendarização
Presenciais Data Hora Início Hora Fim

09-07-2021 09:00 13:30

12-07-2021 09:00 13:00

14-07-2021 09:00 13:00

Criterios de Seleção
Desenvolve atividades de expressão musical e dramática no ensino pré-escolar?

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Serviço(s) atribuído(s) (indique o(s) cargo(s) que desempenha).

Indique o(s) ano(s) de escolaridade que leciona.

Dinamiza projetos promovidos pelo Educamedia?
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