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O projeto de  Micro Vídeoaulas de Matemática de Alunos para Alunos é um trabalho executado com 
recursos do Edital APROEX Nº 01/2016, da Pró-Reitoria do Departamento de Ensino, Pesquisa e 
Extensão.

Objetivos  
Suprir as lacunas de aprendizagem dos 
alunos do ensino médio, nos conteúdos 
essenciais para o ingresso nos cursos de 
engenharia.

Desenvolver e implementar um conjunto de 
atividades voltado para a criação de 
conteúdos digitais do tipo micro vídeoaulas 
(MVA)s.

Público-Alvo
Alunos do ensino médio integrado do IFSC do 
campus São José. 

 Alunos do ensino médio da escola  EEB 
Professora Maria José Barbosa Vieira. 

Estudantes de outros cursos no IFSC-SJ que 
possuem dificuldade em matemática. 



Metodologia!

1. Levantamento das dificuldades dos alunos.

2.  Elaboração das Micro Vídeoaulas (MVAs).

3.  Publicação das MVAs em ferramentas disponíveis na Web.

4. Divulgação das MVAs nas escolas.



1. Levantamento das dificuldades dos 

alunos



Mapa Conceitual do levantamento das dificuldades 

dos alunos



Mapa conceitual: vídeos já trabalhados



2. Elaboração das Micro Vídeoaulas 

(MVAs)



Elaboração das micro vídeoaulas de matemática

� Equipamentos
○ Mesa digitalizadora da Wacon IntuosPRO Medium PTH-652 
○ Notebook Dell Inspiron I14-3421-A10    
○ Tablet da Samsung Galaxy Tab A P550    

� Software
○ Snote
○ Explain Everything
○ Camtasia Studio
○ Audacity
○ AirDroid Capture

� Processo de Criação das MVAs



Processo de Criação

   
Segundo Kindem e Musburguer (1997), o processo de produção de um vídeo possui basicamente três etapas:

Pré - Produção

Preparar e o planejar o vídeo a 
ser produzido.

Produção

Etapa em que  são realizadas 
as gravações das cenas que 
irão compor o vídeo.

Pós - Produção

Última etapa, a qual recobre 
todas as atividades até então 
realizadas para a finalização do 
vídeo.



 Word Writer                                                                   Snote



Explain Everything                                                      Camtasia Studio 



3. Publicação das MVAs em ferramentas 

disponíveis na Web



FACEBOOK YOUTUBE



4. Divulgação das MVAs nas escolas.



Para auxiliar na divulgação nas escolas, foram elaborados marcadores de páginas 
e cartazes, desenvolvidos pelos integrantes do projeto. 



5. Avaliação do Projeto



   
Um link no site bitly foi criado para contabilizar os acessos e mapear a sua origem 
(Facebook, YouTube, etc). O Google Analytics também é uma ferramenta que contribui 
para avaliação do projeto ajudando a mapear os acessos e analisar os dados obtidos.

   
Para contabilizar o número de pessoas alcançadas com o projeto, utilizamos a 
quantidade de inscritos nos meios online e/ou a quantidade de visualizações dos 
vídeos, além do número de estudantes visitados nas salas de aula.









Obrigada!

mathfacil16@gmail.com


