APRENDER A ENSINAR ONLINE
Produção de Conteúdos Multimédia
para Ensino-Aprendizagem Online

(7h)

Enquadramento
A formação a distância, e-learning ou b-learning, exige dos formadores novas
competências na produção e utilização de recursos didáticos com base em vídeo e
som, de modo a criar conteúdos apelativos, capazes de melhorar a experiência dos
formandos e a eficácia na aprendizagem online.

Destinatários
Formadores, técnicos de formação, professores e outros profissionais interessados
na produção de conteúdos multimédia para a formação a distância (máximo de 12
formandos).

Objetivo geral
Aprender a produzir conteúdos em vídeo e som para criar autonomamente o seu
curso, lição ou workshop em suporte multimédia para formação a distância,
utilizando equipamentos lowcost e ferramentas gratuitas disponíveis na Internet.

Programa
I - Princípios fundamentais e conceitos básicos da aprendizagem a distância.
II - A revolução MOOC – Massive Open Online Courses.
III - Plataformas para alojamento gratuito de cursos: plataformas Canvas e Eco.
IV - Produção de vídeos didáticos usando diferentes tipos de equipamento:
câmaras de vídeo básicas; novas DSLR, smartphones e tablets.
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V - Gravação de som autónomo com gravadores digitais e noções básicas de edição
com Audacity.
VI - Produção de filme com narração a partir de apresentação PowerPoint ou Prezi.
VII – Como alojar gratuitamente na nuvem documentos, fotografias e vídeos.
VIII - Edição básica de vídeo, inserção de imagem fotográfica, sincronização de
som e exportação para a web.
IX - Alojamento gratuito de vídeos: o poder das playlists do Youtube e o alojamento
de vídeos privados no Vimeo.
X - Ferramentas de comunicação síncrona.
XI - Vamos divulgar o nosso curso: redes sociais e Eventbrite.

Metodologia Pedagógica
Predominantemente ativa, interativa e colaborativa.
Equipamento de som, vídeo e iluminação disponível em sala para prática dos
formandos. Estes deverão trazer para a sala o seu computador portátil para instalar
software gratuito e praticar edição.

Coordenação da Formação
Conceição Nobre, Psicóloga (Ordem dos Psicólogos Portugueses, n.º 7752), Mestre
em Ciências da Educação, Psicoterapeuta, Especialista em Psicologia Educacional.
Formadora certificada pelo IEFP e pelo Centro de Formação Contínua de Professores.
Vasta experiência em formação nas áreas da pedagogia e do comportamento.

Formador
Luís Escudeiro, Licenciatura em filosofia; pós-graduação em bioética; formador
certificado pelo IEFP para a formação pedagógica de formadores; estatuto de
Formador pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua; produtor de
conteúdos pedagógicos multimédia e gestor de plataformas para ensino a distância.
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Calendarização e Certificação
Dia: A agendar
Total: 7 horas
Horário: 9h30-13h; 14h-17h30
Será atribuído um Certificado de Participação (presenças em 75% da carga horária).
Modalidade de formação
Presencial em modo oficina de formação.

Local
Lisboa

Preço
€ 60/ Participante.
Os valores estão isentos de IVA porque a Ph+ é uma entidade formadora certificada
pela DGERT.
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