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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.



Por que estamos aqui?

● Metodologia

● Tecnologia

● Ensino



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



Ferramenta Utilizada : Cmap

Link: https://cmapcloud.ihmc.us/index 

https://cmapcloud.ihmc.us/index


Ferramenta Utilizada : Cmap



2. Elaboração das Micro Vídeoaulas 

(MVAs)



Elaboração das micro vídeoaulas de matemática

� Equipamentos Utilizados
○ 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

   

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 



         Lensoo                                                        Educreations 

http://create.lensoo.com/ http://hackeducation.com/2011/12/12/educreations-diy-whiteboard-vi
deo-tutorials-on-the-ipad



         Knomia                                                       Doceri

https://learn.winona.edu/Docerihttp://www.148apps.com/app/829034270/



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. 



Vamos gravar uma vídeoaula?



● Formação das equipes;

● Escolha do tema da vídeoaula

● Designar tarefas para criação, gravação e edição;

● Fazer roteiros para próxima aula.

Vídeoaulas entre 6 à 10 minutos. 

Se tiver, traga seu tablet. 





Obrigada!

mathfacil16@gmail.com


