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MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 
3ª OFERTA – NCE/USP (2009)  
CICLO BÁSICO 
ATIVIDADES DO MÓDULO TV E VÍDEO  

 

TV E VÍDEO - A1 (OBRIGATÓRIA) – Palavras iniciais / FERRAMENTA –  
FÓRUM  

Prezad@ cursista, 

Novamente gostaríamos que você retomasse seu Diagnóstico para, dessa vez, notar o que ele 

aponta como possibilidade para a feitura de um trabalho com a TV e o Vídeo em sua realidade. 

Nessa linha, a descrição de projetos que já usam essas mídias e a contribuição das mesmas para o 

aprendizado dos alunos são pontos interessantes de discussão. Aproveite para também discorrer 

sobre suas experiências com televisão na Educação e suas expectativas em relação a este Módulo. 

Como fazer? 

• No Fórum da atividade poste sua mensagem.  

• Leia também os comentários dos colegas e discuta com eles e o/a tutor/a. 

 

 

TV E VÍDEO - A2 (OBRIGATÓRIA) – TV na Escola e os Desafios de Hoje / 
FERRAMENTA – FÓRUM  

Prezad@ cursista, 

Agora, vamos refletir sobre nossa postura em relação aos conteúdos da TV. Como estimulo, veja o 

vídeo do conteúdo do Módulo, na parte “A Televisão” (disponível nesse endereço:  

http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/tv/tv_basico/p_02.htm), ao fim da página. 

Reflita sobre as três opiniões presentes neste vídeo e responda a seguinte pergunta: Que postura 

você adota frente aos conteúdos veiculados pela televisão? 

Como fazer? 

• Poste sua resposta no Fórum da atividade e discuta com seus colegas. 

 

 

TV E VÍDEO - A3 (FACULTATIVA) – Linguagem Televisiva / 
FERRAMENTA – FÓRUM  

Prezad@ cursista, 

Reflita sobre o que você observa na programação televisiva, sobretudo dos canais abertos, e 

responda às seguintes perguntas: Qual a natureza da maioria dos programas veiculados? Qual o 

tom desses programas? Que tipo de participação o telespectador tem nessa programação? O que 

mais lhe chama a atenção? 

Como fazer? 

• Poste seus comentários a respeito das perguntas acima, no Fórum da atividade. 
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TV E VÍDEO- A4 (FACULTATIVA) – Roteiro / FERRAMENTAS – PORTAL 
DO PROFESSOR E BIBLIOTECA  

Prezad@ cursista, 

Essa atividade objetiva exercitar a feitura de um roteiro, para tanto: 

Acesse o link: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/resourceView.action?resourceId=10166, 

disponibilizado pelo Portal do Professor, e clique na opção "Baixe". O vídeo "Lançamento oblíquo" 

será utilizado como referência. Observação: este vídeo também está disponível no YouTube, no 

endereço: http://www.youtube.com/watch?v=SVF3PvrHlqc. 

Elabore um pequeno roteiro descrevendo as ações que acontecem no vídeo, siga os passos abaixo, 

para publicá-la no ambiente. 

Como fazer? 

• Escreva o roteiro num processador de texto. O arquivo gerado nesta atividade deve estar 

no formato brOffice.Writer ou Microsoft Word ou Rich Text File (RTF); 

• Não coloque espaços nem acentuação no nome de seu arquivo para não haver problemas 

na postagem; 

• Para postar o arquivo desta atividade você deverá acessar a Biblioteca do e-ProInfo; 

• No menu Biblioteca, acesse a opção Material do Aluno; 

• Em seguida, clique no botão Enviar Arquivo; 

• Coloque um título para seu trabalho; 

• Depois selecione “Texto” na opção Tipo de Documento; 

• Em seguida selecione “TV e Vídeo” na opção Tema e “Roteiro” em Subtema; 

• Clique no botão Procurar para selecionar o arquivo de seu trabalho; 

• Por último, clique no botão Enviar Arquivo. 

 

 

TV E VÍDEO - A5 (OBRIGATÓRIA) – TV e Vídeo Digital / FERRAMENTAS – 
INTERNET E FÓRUM  

Prezad@ cursista, 

Com a tecnologia de TV Digital, o limite do que se pode fazer com programas que prevêem o 

usuário como interagente é apenas a imaginação. Vamos pensar como os recursos da TV e do 

Vídeo digitais podem ser utilizados em uma atividade pedagógica. Para isso: 

Pesquise e proponha como poderia ser trabalhada a TV Digital (ou outros recursos que envolvem 

o audiovisual digitalizado – por exemplo, na Internet) na escola para o desenvolvimento de uma 

atividade com os alunos. Dica: Pesquise na Internet utilizando ferramentas de busca como o 

Google (www.google.com). 

Como fazer? 

• Elabore sua reflexão procurando responder as seguintes questões: qual o público 

(ano/turma) a ser envolvido? Quais as etapas de desenvolvimento da atividade? Quais 

os resultados esperados? Qual a forma e os critérios de avaliação?  

Para isso utilize o processador de textos de sua preferência. Em seguida, copie e cole 

sua reflexão no fórum da atividade. 

• Leia e comente/discuta ao menos uma das propostas de atividade postadas pelos 

colegas no fórum. 

 

 


