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APRESENTAÇÃO

Caro professor,

Esta unidade temática possui um material destinado aos professores de Língua Inglesa, com 
o objetivo de desenvolver a produção oral com alunos,  tendo em vista trabalhar práticas 
discursivas de forma diferenciada e criativa despertando no aluno o desejo de aprender mais 
do idioma. Com a produção de material feita pelos próprios educandos, busca-se estimular 
um maior interesse e uma maior dedicação para a prática discursiva. Usar o aparelho celular 
em  sala  de  aula  de  forma  pedagógica  abre  para  a  turma  um  amplo  horizonte  de 
possibilidades, ideias e oportunidades de se colocar em prática toda a criatividade juvenil. Os 
alunos construirão roteiros para uma produção em vídeo, com discurso em inglês, retratando 
temas relacionados ao seu cotidiano, falando de suas críticas, aspirações, desejos e sonhos. 
Está será uma ótima maneira de incentivá-los ao estudo da Língua Estrangeira em sala de 
aula.



1ª Aula – Apresentação de trechos de filmes

Na primeira aula será apresentado aos alunos um trecho do filme de Charlie Chaplin 
“Tempos Modernos”, ícone do cinema mundial e merecidamente reconhecido. Nessa aula 
serão explorados os seis primeiros minutos do filme. O objetivo é mostrar aos alunos que as 
produções cinematográficas mostram um ponto de vista e, nesse caso, é comparar a forma de 
tratamento do ser humano com animais ou máquinas. Serão trabalhados os aspectos sociais 
na relação de trabalho. Nessa aula o professor também poderá explicar sobre o surgimento 
do cinema e a sua importância no contexto social, político e econômico de uma forma mais 
resumida.

Atividade:

Após assistir ao trecho do filme, pode-se perceber que algo foi muito enfatizado no 
trato com os trabalhadores que foi  o uso da fala no modo imperativo. É dessa forma que 
ordens são dadas. Fazendo o uso das expressões dadas abaixo ou, usando também outras 
expressões, produza um trecho de um texto onde se possa perceber a relação desigual entre 
patrões e empregados com pelo menos três linhas, tendo como base a mensagem apresentada 
pelo trecho do vídeo.

a) Clean the room b) Come here now c) Go out d) Be quiet

e) Hear the rules f) Don't stop 



2ª Aula – Leitura, compreensão do texto e produção

1. Partindo do texto abaixo que será lido e explicado pelo professor, o aluno irá criar um 
roteiro com uma sequência de planos para uma cena simples, abordando um tema à sua 
escolha. 
Por exemplo: começa a cena... [Maria chega a sala e encontra seu namorado Pedro sentado 
no sofá, ela então dá uma triste notícia a ele, os dois se braçam e começam a chorar]. Qual 
será o primeiro plano ou enquadramento a ser usado? Devemos lembrar que os planos e 
enquadramentos mudam por completo a mensagem produzida pela cena.

Scene 1- Maria meets Pedro in the room
[Starting the scene use the long shot plain]
Maria arrives and find her boyfriend Pedro
[Now change to the medium shot]
Maria- I've a sad new to tell you...
(and continue)

 Enquadramentos: planos e ângulos

A  noção  de  enquadramento  é  a  mais  importante  da  linguagem  cinematográfica. 
Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada momento de sua realização. Enquadrar 
também é determinar o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado 
pelo filme. Quem enquadra bem, com senso narrativo e estético, escolhendo acertadamente 
como as coisas e as pessoas são filmadas em cada plano do filme, tem meio caminho andado 
para contar uma boa história com o cinema. Quem não sabe enquadrar está desperdiçando 
uma ferramenta fundamental da linguagem do seu filme e deveria procurar outra coisa pra fazer 
na vida.

O enquadramento depende de três elementos: o plano, a altura do ângulo e o lado do 
ângulo. Esse “plano” que aparece agora não é aquele mesmo “plano” de que falamos há pouco 
(tudo que está entre dois cortes). Plano é uma das palavras mais comuns e mais escorregadias  
do cinema. Além de ser uma noção da estrutura do filme, ele também é o principal componente 
do enquadramento. Basicamente, poderíamos dizer que escolher o plano é determinar qual é 
distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado, levando em consideração o tipo de 
lente que está sendo usado. Mas, em vez de explicar com conceitos, é bem mais fácil explicar  
como as coisas funcionam na prática.

No começo do cinema, os americanos criaram três tipos básicos de planos, que ainda 
hoje resolvem, embora de modo tosco, a maioria dos nossos problemas de enquadramento. 
Para simplificar, vamos considerar que a câmera está utilizando uma objetiva normal, que “vê” 
as coisas do mesmo modo que um olho humano (ângulo visual de mais ou menos 90%).

(a) PLANO ABERTO (“LONG SHOT”) – a câmera está distante do objeto, de modo que ele 
ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de AMBIENTAÇÃO

(b) PLANO MÉDIO (“MEDIUM SHOT”) – a câmera está a uma distância média do objeto, de  
modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É 
um plano de POSICIONAMENTO e MOVIMENTAÇÃO.

(c) PLANO FECHADO (“CLOSE-UP) – a câmera está bem próxima do objeto, de modo que ele 
ocupa  quase  todo  o  cenário,  sem  deixar  grandes  espaços  à  sua  volta.  É  um  plano  de 
INTIMIDADE e EXPRESSÃO.
 

Extraído de: http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/ .

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/


3ª Aula - Conhecendo expressões da linguagem cinematográfica

O professor descreverá o significado de alguns termos usados no cinema, retirados da 
listagem  abaixo,  explicando  e  exemplificando  (relacionando-os  com  cenas  de  filmes 
conhecido) como são empregados em uma produção. Após a explicação, os alunos assistirão 
a um recorte de cena do filme  “Titanic” (que pode ser de no máximo cinco minutos e de  
qualquer parte do filme) e analisarão as técnicas de produção e de filmagem usadas, partindo 
dos termos que aparecem na listagem abaixo. A partir daí eles farão uma listagem de itens 
usados na sequência do vídeo exibido, situando-os no tempo e descrevendo seus resultados 
Exemplificamos abaixo:

Cena do Filme: “TITANIC” entre os 10 e 15 minutos
Início  do  trecho:  Usado  o  recurso  de  High  Plain para  dar  uma  impressão  de 

grandiosidade na cena. Na sequência: Usado o recurso da dolly na movimentação de câmera 
para dar uma sensação de se estar caminhando com a personagem.

(Continua)
Obs: Descrever pelo menos três recursos.



4ª Aula: Funções em uma Produção Cinematográfica

Nesta aula os alunos aprenderão que em cinema não é possível trabalhar sozinho. A 
formação de uma equipe é extremamente necessária para dar conta das demandas de trabalho 
que são muitas. A falha de algum integrante ou de alguma equipe pode colocar em risco ou 
destruir o trabalho de todos. É muito importante a harmonia entre todos os integrantes de 
uma produção para o sucesso do trabalho. 

Nesse momento o professor explicará, de acordo com o texto abaixo, quais são os 
integrantes  de  uma  produção  cinematográfica  e  o  que  cada  um  deles  realiza.  Em  um 

A
Termos Técnicos Usados em uma Produção de Cinema

HIGH PLAIN - Enquadramento da imagem com a câmara focalizando a pessoa ou o objeto de cima para baixo.
LOW PLAIN - Enquadramento da imagem com a câmara focalizando a pessoa ou o objeto de baixo para cima.

C
"CLOSE-UP" - Plano que enfatiza um detalhe. Primeiro plano ou plano de pormenor. Tomando a figura humana como  
base, este plano enquadra apenas os ombros e a cabeça de um ator, tornando bastante nítidas suas expressões faciais.

D
DOLLY - Veículo que transporta a câmara e o operador, para facilitar a movimentação durante as tomadas.
"DOLLY BACK" - Câmara se afasta do objeto. Travelling ou grau de afastamento.
"DOLLY IN" - Câmara se aproxima do objeto. Travelling ou grau de aproximação.
"DOLLY OUT" - Câmara recua, abandona a cena.
"DOLLY SHOT" - Movimento de câmara que se caracteriza por se aproximar e se afastar do objetivo, e também por  
movimentos  verticais.  DUBLAGEM  -  Inclusão  de  diálogo,  narração,  canto,  etc.  sobre  a  imagem  filmada 
anteriormente.

F
"FADE IN" - O surgir da imagem a partir de uma tela escura ou clara, que gradualmente atinge a sua intensidade  
normal de luz..
"FADE OUT" - Escurecimento ou clareamento gradual da imagem partindo da sua intensidade normal de luz.

I
"INSERT" - Imagem breve, rápida e quase sempre inesperada que lembra momentaneamente o passado ou antecipa  
algum acontecimento. Os inserts podem ser variados ou repetidos, estes servindo, às vezes, de plot, o núcleo dramático 
ou algo que o simbolize.

P
PANORAMIC - (pan) Câmara que se move de um lado para outro, dando uma visão geral do ambiente, mostrando-o  
ou sondando-o.
AMERICAN PLAIN - Plano que enquadra a figura humana da altura dos joelhos para cima.
PLANO DE DETALHE - Mostra apenas um detalhe, como, por exemplo, os olhos
do ator, dominando praticamente todo o quadro.
GENERAL PLAIN- Plano que mostra uma área de ação relativamente ampla.
MEDIUM PLAIN - Plano que mostra uma pessoa enquadrada da cintura para cima.

Q
"QUICK MOTION" - Câmara rápida. Movimento acelerado.
"SLOW MOTION" - Câmara lenta. Movimento retardado.
"SPLIT SCREEN" - Imagem partida na tela, mostrando dois acontecimentos separados ao mesmo tempo. Recurso 
muito usado em telefonemas.
"STORY-BOARD" - Série de desenhos em seqüência das principais cenas ou tomadas.

T
"TAKE" - Tomada; começa no momento em que se liga a câmara até que é desligada. É o parágrafo de uma cena.
TILT - Movimentação da câmara no sentido vertical, sobre o seu eixo horizontal.
"TRAVELLING" - Câmara em movimento na dolly acompanhando,  por exemplo,  o  andar dos atores,  na mesma 
velocidade. Também, qualquer deslocamento horizontal da câmara.

Z
"ZOOM"  -  Efeito  óptico  de  aproximação  ou  distanciamento  repentino  de  personagens  e  detalhes.  Serve  para 
dramatizar ou esclarecer lances do roteiro.

Extraído de: http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/vocabulario.htm

http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/vocabulario.htm


momento  anterior,  sugerimos  que  pelo  menos  uma  semana  antes,  os  alunos  deverão 
pesquisar mais sobre os itens presentes na lista da equipe de produção.

Enfatizamos  que  para  o  nosso  trabalho  e  nossas  condições  de  equipamentos, 
poderemos não ter em nossa produção todas as funções que aparecem no texto. A partir dessa 
aula os alunos em equipes poderão, orientados pelo professor, decidir qual será a função de 
cada deles na produção de um que propomos nessa atividade.       

The Team Division

A film production, as already mentioned, is necessarily collective, and therefore the tasks 
should be very clear and well defined objectives. What are these tasks? There are of course 
numerous functions in film, each responsible for a certain range of performance, one front 
need a specific context - the movie - which vary to some extent according to the character of 
production. However, there are certain functions that are basic, and without which does not 
make movies, they are of paramount importance. They are:

Direction
Production
Photography
Art
Sound
Assembly and Finishing
 

Functions of Film Crew

 1. DIRECTION

 O diretor de um filme é responsável pelo resultado final de um conjunto chamado cinema. O 
papel de diretor começou com o próprio realizador. No início do cinema, ainda por volta dos 
primeiros anos do séc.XX, não havia nenhum contingente técnico disponível, e quem tivesse 
vontade de filmar, deveria tomar todas as iniciativas para tal. Os diretores então escreviam 
suas  próprias  histórias,  produziam,  filmavam,  às  vezes  atuavam e  também montavam o 
filme. Algum tempo depois, quando Hollywood entrou em cena como pólo de produção de 
cinema,  os  filmes  ganharam  outra  função,  que  acabou  por  se  tornar  uma  espécie  de 
monarquia do cinema: o produtor.

 

2. PRODUCTION

 Como  Produtor  em cinema,  pode-se  entender  de  três  maneiras  principais:  O  Produtor, 
propriamente,  o  Produtor  Executivo,  e  o  Diretor  de  Produção.  O primeiro  é  o  dono do 
estúdio, no caso do cinema comercial, ou quem banca financeiramente um filme, no caso do 
cinema artístico. O Produtor executivo é o administrador da verba, do dinheiro disponível, e 
que sabe exatamente todos os custos do filme para direcionar melhor a produção durante as 
filmagens. O Diretor de Produção é o que gerencia as necessidades práticas de um filme. É 
ele quem entra em contato com as locadoras de equipamentos, os laboratórios, as locações, 
os atores e a equipe técnica,  procurando sempre a melhor opção para o resultado que o 
diretor espera. 

 

3. PHOTOGRAPHY



O Diretor de Fotografia, DF ou simplesmente fotógrafo, é o responsável pela imagem de um 
filme. Em inglês, apesar de existir o termo ‘Director of Photography’,  há uma tendência 
moderna  em  chamá-lo  ‘Cinematographer’,  pois  a  imagem  captada  por  ele  é  a  própria 
imagem do cinema, e aqui também por vezes é usada essa expressão, ‘cinematografia’ (a 
fotografia de cinema) e ‘cinematografista’ (o fotógrafo). Como todo o filme é uma projeção 
de imagens fotográficas, sua participação confunde-se com o próprio ato de fazer cinema, e 
daí o uso dessas expressões.

 

4. ART

 A equipe de Arte costuma ser maior que as demais. Isso porque existem muitas funções 
adjuntas, que trabalham paralelas e que se denominam genericamente a Arte de um filme. 
Mas,  em linhas gerais,  elas são constituídas principalmente pela cenografia (cenários em 
estúdio  ou  preparação  de  locações),  adereços  (objetos  de  cena),  pelo  figurino  (roupas  e 
acessórios que os atores vão utilizar) e pela maquiagem. Existem técnicos especializados em 
cada  uma  destas  funções,  e  que  numa  produção,  estão  subordinados  a  uma  concepção 
estética geral que é administrada pelo Diretor de Arte. Ele, a partir das idéias do diretor, irá 
desenvolver uma estética, uma linha estilística que guiará o filme dará as diretrizes para cada 
uma das instâncias supracitadas.

 

5. SOUND

 Uma vez  que  não  se  faz  mais  filmes  mudos  desde  1927,  o  técnico  de  som em algum 
momento com certeza entrará na produção. O que pode ocorrer  é ele  não estar  presente 
durante as filmagens, pois há duas maneiras de colocar som no filme: A primeira é o som 
direto, captado com um gravador profissional de fita ¼’ chamado Nagra, um DAT (Digital 
Audio Tape) ou ainda som digital gravado em cartões de memória, no exato momento da 
filmagem. Todos os sons (ruído, música, diálogos) serão captados e estarão em sincronismo 
perfeito com a imagem (na parte técnica há mais detalhes sobre isso).

 

6. ASSEMBLY AND FINISHING

 Entende-se por montagem ou edição a ordenação dos planos filmados de tal maneira que 
formem um contínuo de ações que geram sentido de acordo com o roteiro. É como se um 
escritor  pensasse  previamente  em todas  as  palavras  que  fosse  escrever,  e  só  depois  de 
selecioná-las é que as colocaria em ordem para fazer sentido. É uma comparação exagerada, 
pois um escritor lida com milhares de palavras, e os cineastas lidam com algumas dúzias (ou 
centenas, no caso de um longa) de planos, um número muito menor de elementos. Mas a 
importância da montagem fica bastante clara através deste exemplo, pois o filme não está 
pronto sem este arremate importantíssimo, a ordenação dos elementos selecionados.

Extraído  de:  http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/154-
fazercinema1 em 07/10/2014
Montagem das equipes da produção:

Para  essa  atividade  o  professor  irá  propor  uma  enquete  entre  os  alunos,  (com a  classe 
dividida em grupos) para que os mesmos conheçam as características psicológicas, (o que 
gostam de fazer, ouvir, assistir, qual atividade mais lhe agrada, entre outras) uns dos outros. 

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/154-fazercinema1
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/154-fazercinema1


Dessa  maneira  será  mais  fácil  indicar  o  que  cada  um  fará  nas  equipes  de  produção 
cinematográfica de cada grupo. Será possível depois da atividade fazer a troca de alunos 
entre os grupos pois, por exemplo, alunos com as mesmas característica para ser um diretor, 
não poderá ficar na mesma equipe, possibilitando assim uma maior harmonia na condução 
dos trabalhos.

Atividade

Use  the  verbs:  Like,  dislike,  adore,  hate  an  Can with  the  expresions  given  to  create 
sentences speaking about you. In the end, change the best function that you can occupy in the 
production. See the exemple:

Things that I like or dislike to do:

I like listening music because …
I dislike taking photos because …
I usualy adore write stories about ….... because …....
I hate operate eletronic equipaments because …
Then, in a film crew I can work in the sound crew.

listen music – read - draw - take photos – operate

 eletronic equipaments - write stories – dancing - observe details -

 give instructions



5ª Aula – Produzindo um roteiro em inglês

Nesta aula,  o professor explicará aos alunos o passo a passo da produção de um 
roteiro de cinema. O formato, o termos técnicos e o sequenciamento da produção, dando 
como exemplo um texto com um trecho de um roteiro de um filme. Partido desse exemplo e 
da explicaçao do professor os alunos começarão a desenvolver seu próprio roteiro com seu 
próprios temas, abordagens, etc. A escolha do tema a ser abordado, a ambientação, a escolha 
das personagens começa a ser feito  nesse momento.  O roteiro será desenvolvido usando 
termos  técnicos  vistos  anteriormente  e  diálogos  em  inglês.  (Abaixo  do  texto  veja  a 
explicação do roteiro)

Explicando o roteiro:

Na primeira cena temos na descrição o número dela (cena1), a abreviação “Ext.”, que quer 
dizer que vai ser gravada num local externo. Em seguida e descrito o tema da cena, nesse  
caso, “Vagão Abandonado”, seguido do período do tempo que no caso, é durante o dia. Após 
isso vemos temos toda a descrição da cena, como as personagens se vestem, como está o 

SCENE 01 - EXT. ABANDONED WAGON – DAY

A MAN for in front of the wagon. Dress shirt and tie.
Color of the sky is deep blue. The distant sound of cars and the steps marked man walking 
toward the car.
Echoes soft music with vinyl texture that blends with the sound of the voice DAVID LYNCH, 
which functions as texture. Man climbs into the car and go, stepping on the iron range. In the 
distance, nothing around the wagon.

SCENE 02 - INT. ABANDONED WAGON – DAY

Small traces of blood leading to a raincoat scorched (on the cover, the dried blood by fire) with 
a hat on. The man grabs the hat. Come up with blood on his hands. Thrown on the ground is 
ANOTHER MAN. The Other Man tries to talk and spits blood. Chokes and dies. The man 
approaches him. She is a red dress woman. Watch as he approaches the Other Man and puts 
his hand a few inches above the face. The man closes his eyes.
SHE: What are you doing?
MAN: Trying to get into his mind ... before their memories fade. (Close your eyes. Force. He 
shakes his head.)
MAN: I do not understand. He is not here.
SHE: It's because he does not exist. This is the other person's mind. Makes twelve hours 
you're here.
The voice echoes Lynch.
MAN: And what are you doing?
The man gets up. She is no longer there.
SHE: The same as you. Waiting. Waiting for something to happen.

Extraído de: http://www.roteirodecinema.com.br/roteiros/passageiro_obscuro.pdf.

http://www.roteirodecinema.com.br/roteiros/passageiro_obscuro.pdf


tempo,  os  sons  do  ambiente,  enfim,  há  uma  tentativa  de  descrever  minuciosamente  o 
momento  no  tempo e  no  espaço.  O roteirista  precisa  ser  uma pessoa muito  detalhista  e 
observador, como também um bom narrador e descritor.
Já na segunda cena, além de descrições de ambiente temos também as falas das persongens 
descritas na sequência dos acontecimentos

6ª Aula: Continuação da Produção de um roteiro em Inglês

Nessa  aula  o  professor  continuará  dando  instruções  para  a  produção  do  roteiro, 
orientando os alunos no uso dos termos técnicos e auxiliando-os em suas dificuldades pois, o 
roteiro é um grande desafio e uma ferramenta muito importante na pré-produção em cinema. 
Nesse momento, o professor falará sobre o storyboard, que é um recurso usado para facilitar 
a descrição de uma cena.

Imagem extraída de: http://mrprovost.info/supersummer11/?page_id=39 em 06/10/2014

O  storyboard faz  uma  descrição  da  sequência  de  uma  cena  para  facilitar  a  sua 
execução. A partir disso os alunos também farão um storyboard de pelo menos uma cena do 
filme que estiverem produzindo. Lembrem-se que as explicações, observacões e possíveis 
diálogos do storyboard deverão estar escritos em inglês.

7ª Aula: Testes de locução para os discursos orais nos vídeos

Nesta aula, os alunos já com os textos de seus roteiros prontos na aula anterior, farão 
uma apresentação oral de trechos de seus roteiros. A intenção é fazer correções na escrita que 
não estejam de acordo. O professor poderá analisar o desempenho de cada participante com 
relação à postura, desenvolvimento e outro aspectos relevantes à produção. Nesse momento, 
o professor também poderá fazer alguns ajustes, tais como, ênfase em certos momentos, ser 
mais  séiro  ou  mais  engraçado  em  outros,  dar  opiniões  e  orientar  os  participantes  a 
encontrarem soluções mais adequadas para as dificuldades encontradas, pois, muitas vezes 
eles ficam em dúvida sobre os enfoques e direcionamentos do discurso que escolheram.

Atividade

Para essa atividade o professor chamará cada equipe para apresentar o seu texto oralmente, 
(esse  texto  do roteiro  deverá  esta  em inglês)  como se  fosse um ensaio,  para  fazer  suas 

http://mrprovost.info/supersummer11/?page_id=39


considerações  a  respeito  do  resultado  que  os  alunos  pretendem atingir.  Nesse  momento 
deverá prevalecer o bom senso e o prefessor com mediador, não poderá permitir que textos 
que possam trangredir regras morais, falas preconceituosas e demais vícios, sejam deixados 
fora da produção final

8ª Aula: Equipamentos utilizados no Cinema

Nesta  aula,  o  professor  falará  sobre  alguns  equipamentos  usados  na  produção 
cinematográfica. O texto abaixo explica o princípio de funcionamento de uma câmera de 
cinema. Esse texto será trabalhado com os alunos. O professor fará a sua explicação sobre a 
experiência  feita  e  relatada no texto.  Após isso,  o  professor  poderá projetar  imagens de 
equipamentos usados no cinema e explicar o seu funcionamento ou uso. Essas imagens de 
equipamentos serão selecionadas na internet e inseridas em uma projeção de slides. 

      
Late 19th Century Inventions and Experiments: Muybridge, Marey, Le Prince and 
Eastman

Pioneering Britisher Eadweard Muybridge (1830-1904), an early photographer and inventor, 
was famous for his photographic loco-motion 
studies (of animals and humans) at the end of the 
19th century (such as 1882's published "The 
Horse in Motion"). In the 1870s, Muybridge 
experimented with instantaneously recording the 
movements of a galloping horse, first at a 
Sacramento (California) race track. In June, 1878, he successfully conducted a 
'chronophotography' experiment in Palo Alto (California) for his wealthy San Francisco 
benefactor, Leland Stanford, using a multiple series of cameras to record a horse's gallops - 
this conclusively proved that all four of the horse's feet were off the ground at the same time.

Extraído de: http://www.filmsite.org/pre20sintro.html# em 07/10/2014

Atividade

Make the relationship between the description and the equipaments image:

(1) Make the capture of moving using films in rolls  of film (8mm, 16mm, 35mm or 
70mm)

(2) A crane system in which the camera is installed

(3) A type of microphone used normally in outdoor scenes

(4) Used to identify plans and taken

(5) Used to redirect the light

(6) Reflects and directs light to a specific point

http://www.filmsite.org/pre20sintro.html


(7) System where the camera is coupled to the body

(8) Mechanism with wheels or some type of bearing used to slide cameras

(9) Is used in videos where you want to replace the background by any other video or 
photo.

 ( ) ( ) ( ) 

 ( ) ( ) ( ) 
 

 ( ) ( )  ( )

Imagens extraídas de: 
dolly
http://www.movie-men.com/rental/services/grip/grip_dolly_chapman_hybrid_fisher_10.html

chroma key 

http://merlinvideo.com.br/kit-chroma-key-2-tripes-barra-tecido-chroma-key-verde-2-5-x-
5.html

camera

http://merlinvideo.com.br/kit-chroma-key-2-tripes-barra-tecido-chroma-key-verde-2-5-x-5.html
http://merlinvideo.com.br/kit-chroma-key-2-tripes-barra-tecido-chroma-key-verde-2-5-x-5.html
http://www.movie-men.com/rental/services/grip/grip_dolly_chapman_hybrid_fisher_10.html


http://www.theblackandblue.com/2011/04/16/film-is-dead-film-is-not-dead/

mic boom

http://www.videomart.com.br/produto/microfone-de-boom-sony-ecm-674/

claquete

http://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/claquete

rebatedores

http://byh.com.br/rebatedor-de-luz-oval-portatil-90x120cm-fotografia-foto-kit-5-pecas

refletores

http://www.eurobrastv.com.br/int/arri.htm

steadicam

http://www.hireacamera.com/camcorders/support.asp     

Em 07/12/2014.

9ª Aula: Produção de vídeo com aparelho celular

Nessa  aula  chega  o  momento  da  produção  propriamente  dita.  Os  alunos  irão  fazer  as 
filmagens  com  a  orientação  do  professor.  Toda  a  orientação  técnica  será  feita  nesse 
momento. A ideia, a criatividade e a produção serão de inteira responsabilidade dos alunos 
em suas equipes, sob supervisão do professor. Para esse momento o ideal é que a classe 
esteja em local amplo, podendo ser ao ar livre ou onde seja do agrado das equipes. Isso será 
feito  dessa maneira  para que uma equipe não atrapalhe a outra  no desenvolvimento das 
atividades.

Sugestões de procedimentos a serem realizados por cada equipe:

 Escolha dos papéis para os atores;
 Estipular o tempo do vídeo;
 Designar um tempo para ensaio;
 Orgnizar o set de filmagem;
 Procurar evitar ruidos externos;

http://www.hireacamera.com/camcorders/support.asp
http://www.eurobrastv.com.br/int/arri.htm
http://byh.com.br/rebatedor-de-luz-oval-portatil-90x120cm-fotografia-foto-kit-5-pecas
http://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/claquete
http://www.videomart.com.br/produto/microfone-de-boom-sony-ecm-674/
http://www.theblackandblue.com/2011/04/16/film-is-dead-film-is-not-dead/


10ª Aula: Edição de vídeo

Nessa aula o professor orientará os alunos a respeito da montagem dos vídeos. Os alunos que 
já  dominam essa  técnica  poderão  fazê-lo  com seus  colegas  de  equipe  .  Existem alguns 
editores  de vídeo conhecidos  que  podem ser  usados.  O Movie  Maker  é  um deles.  Esse 
trabalho será feito no laboratório de informática ou em uma sala de vídeo, onde possa ser 
instalado um projetor ao computador O professor mostrará alguns passos a serem seguidos 
para essa edição e todos poderão acompanhar. O professor também poderá chamar os alunos, 
individualmente,  colocando-os  na  operação  do programa e  orientando  a  cada  um,  como 
executar a tarefa . Posteriormente, os alunos poderão terminar em casa esse trabalho. Nos 
vídeos deverão ser introduzidos caracteres com as informações iniciais  do tipo: título do 
filme, elenco, etc., bem com no final deverá colocado os possíveis créditos e informações 
consideradas importantes.

Passos para a Edição

 Abertura;
 Colocação de caracteres iniciais;
 Vizualização do vídeo para percepção de falhas e erros,
 Marcação do tempo em minutos e/ou segundos, dos momentos que se farão cortes;
 Execução dos cortes e possíveis inserções;
 Colocação de caracteres finais;
 Inserção, se necessário, de trilha sonora.

11ª Aula: Mostra de vídeos produzidos

Esta  aula  será  destinada  à  projeção  dos  vídeos.  A análise  dos  trabalhos  será  feita  pelo 
professor  enfatizando  os  pontos  positivos  alcançados  por  cada  produção.  Após  essas 
apresentações poderá ser feita uma mesa redonda para se discutir os trabalhos apresentados 
por cada uma das equipes.

Pontos a serem avaliados:

 Criatividade na produção do roteiro;
 Uso correto de palavras e expressões em língua inglesa;
 O emprego das técnicas de cinema;
 Qualidade da produção do texto escrito;
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