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RESUMO:  

No contexto atual, em que a tecnologia domina a maior parte das ações e 

instituições humanas, devemos repensar também sua influência na Instituição 

Educacional.  

As tecnologias Educacionais surgiram para dinamizar o conhecimento, e o 

computador é mais uma ferramenta para facilitar o processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, faz-se necessário sua utilização como auxílio no processo educacional 

através de novas metodologias tornando nossas aulas mais interessantes, 

facilitando uma melhor compreensão dos conteúdos, onde a figura do professor será 

de mediador nesse processo de aprendizagem. 

As constantes mudanças tecnológicas faz com que tenhamos de acompanhar 

esse processo de modernização, nesse sentido propõe-se então uma oficina 

destinada aos professores a fim de explorar e descobrir possibilidades de utilização 

do computador, orientando-os a trabalhar com vídeos, trechos/sequências e recortes 

e sua conversão adequada, através do aplicativo Movie Maker. Oportunizando 

assim, um novo olhar para o uso da mídia computador como apoio tecnológico no 

processo ensino aprendizagem contribuindo para a construção do conhecimento. 

Grande parte dos professores e dos educandos utilizam a tecnologia para o 

lazer, então o desafio é transformar seu uso como recurso pedagógico, contribuindo 

sobremaneira para melhorar a qualidade de ensino. 

Esse projeto visa refletir e sugerir orientações para o uso do computador na 

melhoria da educação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores, computador, Movie Maker, 

aprendizagem. 

 

 

 



1. APRESENTAÇÃO 

Este Caderno Pedagógico tem como objetivo responder à questão proposta no 

projeto de intervenção, “como o docente pode usar o computador como recurso 

pedagógico no processo ensino aprendizagem visando à qualidade da educação”? 

Nesse pensamento o computador é tomado como um recurso pedagógico que 

pode melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem, sendo o professor o 

mediador deste processo.  

Com o objetivo de promover aulas dinâmicas a partir da ferramenta computador, 

inserindo-o na prática como um recurso pedagógico facilitador da aprendizagem, 

através de oficinas pedagógicas na própria instituição de ensino. 

É inegável que as tecnologias ganham espaços e lugares estando a cada dia, 

mais inovadora despertando curiosidade e interesse em nossos alunos, havendo a 

necessidade de sabermos com coerência o uso que iremos fazer das mesmas, 

como chama nossa atenção Silva (2007) quando cita o computador:  

 

O computador difere de outros recursos utilizados no Ensino pela amplitude 
de possibilidades que oferece, sendo extremamente complexo falar da 
eficácia deste meio, sem especificar de que forma está sendo utilizado. De 
fato, as diferentes maneiras de sua utilização serão determinadas pelas 
teorias que orientam o Processo de Ensino e Aprendizagem e que são 
norteadoras da prática pedagógica do Educador. O importante é que o 
professor aproprie-se desta tecnologia, descobrindo as possibilidades de 
uso que ela permite á aprendizagem do aluno, favorecendo assim o 
repensar do próprio ato de ensinar (p. 8). 

 

 

Estamos diante de grandes desafios a serem superados, de novas 

possibilidades em nossa prática pedagógica e de grandes descobertas, contribuindo 

positivamente para nosso conhecimento. 

 

 

2. ENCAMINHAMENTO PEDAGÓGICO: 

 

O caderno será composto por Unidades Didáticas que farão parte do trabalho 

realizado com os professores em forma de oficinas pedagógicas, (workshop) no 

Colégio João Paulo II, no Município de Palmital PR, com uma carga horária de 32 

(trinta e duas) horas aulas, divididas em dois momentos, sendo: 



Primeira etapa: 

 Oficinas com duração de 16 (dezesseis) horas presenciais, para 

apresentação do tema a ser trabalhado, explorando as ferramentas e os 

ambientes. 

 Abordando o Laboratório Paraná Digital e seus aplicativos, em especial o 

BrOffice Impress. 

 Realizar atividades utilizando o aplicativo do BrOffice Impress, como inserir 

figuras, inserir textos, salvar em diferentes formatos para uso pedagógico em 

sala de aula. 

 Apresentar a ferramenta Movie Maker a fim de explorar suas possibilidades 

de uso, edição de vídeos, recortes de filmes, inserir áudios e salvar no 

formato pedagógico. 

 Por fim, desenvolver atividades utilizando na prática os aplicativos e suas 

ferramentas de trabalho. 

 Apresentação e socialização dos trabalhos realizados durante as oficinas em 

forma de plenária. 

 

Segunda etapa: 

 

 Apresentação da interface MOODLE e da ambientação no qual os 

professores farão sua apresentação individual, realizando atividades neste 

ambiente virtual com uma carga horária de mais 16 (dezesseis) horas-aulas 

na modalidade (EAD) Educação à Distância, para término da aplicação 

pedagógica na escola. 

 

3. AMBIENTE VIRTUALDE APRENDIZAGEM: MOODLE 

 “O MOODLE, é um Sistema Open Source de Gerenciamento de Cursos – 

Course Management System (CMS), também conhecido como Learning 

Management System (LMS) ou um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Tornou-se muito popular entre os educadores de todo o mundo como uma 

ferramenta de criar sites de web dinâmicos para seus alunos. Para funcionar ele 



precisa ser instalado em um servidor web, em um de seus próprios computadores ou 

numa empresa de hospedagem”1.   

 MOODLE deu o nome a uma plataforma de e-learning, de utilização livre e 

código fonte aberto. Democratizando dessa maneira o acesso à educação, 

proporcionando que a aprendizagem aconteça de maneira dinâmica e autônoma, 

sendo um método inovador com a inserção da tecnologia. 

 O conceito foi elaborado por Martin Dougianas, em 2001, e tornou-se um dos 

mais populares softwares de gerenciamento de cursos à distância. 

 A educação vinculada ao uso de tecnologias deve ter a mediação de um 

educador que possibilite à qualidade de acesso às informações e assim possibilite a 

efetivação da aprendizagem. Sendo que o professor atuará como tutor, ou seja será 

o elo de ligação entre o educando e o objeto da aprendizagem. 

 O MOODLE é uma ferramenta de grande importância nos cursos à distância. 

É um software gratuito utilizado em vários projetos educacionais no Brasil. Esse 

programa foi ganhando espaços por ser de fácil acesso e proporcionar discussões e 

apresentações necessárias para a realização das atividades no ambiente virtual. È a 

base sustentadora que faz o intermédio entre alunos e professores com o objetivo 

de trocar informações e experiências, resultando na construção do conhecimento 

mútuo, proveniente da interação e cooperação on-line. 

 Pode dizer que o MOODLE, é uma sala de aula virtual, que facilita a 

cooperação e comunicação entre os usuários, apesar de ser um ambiente virtual 

aberto, baseado na filosofia construtivista, o que faz com que seus usuários também 

sejam seus “construtores”, contribuindo para a sua constante melhoria. 

 O MOODLE funciona como um elo entre o aluno e o tutor por meio da 

comunicação virtual, auxiliando assim no aprendizado, essa harmonia tem que ser 

coerente aos conteúdos que serão transmitidos por meio de ferramentas disponíveis 

na internet e oferecidas pelo curso. 

 

 

                                                           
1
 Disponível: <http://moodle.org/about/>. Acesso em: 18 set 2014. 



4. APLICATIVO BROFFICE IMPRESS: 

 

O Aplicativo BrOffice Impress possibilita a professores e alunos a construção de 

material didático em slides com recursos básicos e multimídia (textos, imagens, 

tabelas, gráficos, sons, vídeos etc.) para apresentação em aulas, palestras, 

seminários, reuniões etc. Para diversificar o uso do aplicativo, o professor pode 

propor aos alunos práticas pedagógicas diferenciadas (SEED/CAUTEC, 2007). 

 

Objetivos: 

 

Objetivo Geral: 

 Conhecer e vivenciar atividades pedagógicas a partir das múltiplas 

possibilidades do aplicativo BrOffice Impress, considerando o aprimoramento 

da prática pedagógica e a pesquisa e produção de conteúdos por professores 

e alunos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar apresentações em slides, explorando as potencialidades da 

comunicação verbal e não verbal a partir dos recursos do Impress. 

 Propiciar a elaboração de atividades pedagógicas diferenciadas pelos 

professores  

 Converter slides para reprodução na TV Multimídia 

 

 

5. TUTORIAL: APRESENTAÇÕES- BROFFICE-IMPRESS 
 

  
O BrOffice Impress é o editor de apresentações do pacote BrOffice, utilizados 

na maioria das escolas, no Paraná Digital com o sistema Linux. Nele podem ser 

criadas apresentações com diferentes finalidades, escolar ou profissional por 

exemplo. Para iniciar este editor de apresentações: 

 

Clique em Aplicações/aplicativos 

Clique na opção escritório  

Clique em “Apresentações BrOffice-impress” 



Irá abrir uma janela, verifique se está selecionado a opção “apresentação 

vazia”. Clique em criar. 

 
 
 

Figura 1: Tela inicial de Apresentações do BrOffice Impress: 

 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 

 
Ao lado do slide vazio, há várias opções de layouts de slides, basta selecionar 

a opção desejada dando um clique sobre a mesma.  
 

 
  



Figura 2: Tela Escolhendo um layout. 

 
 

Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 

Caso escolha o slide todo em branco e queira inserir uma caixa de texto, dê 
um clique no ícone T que está abaixo do slide vazio, clicando com o botão esquerdo 
do mouse onde deseja colocar a caixa de texto. 
 
 
  



Figura 3: Tela para inserir caixa de texto 

 

 
  
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 

 
Você pode formatar esta caixa de texto utilizando a barra de ferramenta que 

se abre quando a caixa de texto esta selecionada. Com ela pode-se, por exemplo, 
mudar o estilo e cor da linha e a cor da área.  
 
 
  



Figura 4: Tela formatando texto 

 
 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
 
Figura 5: Tela: Salve seu slide 
 
Clique em arquivo, depois SALVAR COMO: 
 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 



 
Na janela que se abre, digite o nome do arquivo. Escolha o tipo de arquivo 
Apresentação ODF ou Microsoft Power Point 97/2000/xp (ppt), e clicar em 
salvar. 
 
Figura 6: Salvar apresentação 
 

 
 

Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
 
Se desejar inserir um plano de fundo no seu slide, vá em FORMATAR→ Página. 
 
 
 
  

NOME DA SUA PASTA 

NOME DA PASTA 

NOME DA PASTA 



Figura 7: Tela Formatar página 

  
 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
Abrirá uma nova janela, verificar se está selecionado a opção “plano de fundo”, 
clique nas setas do preenchimento. Escolhido o preenchimento clique OK. 
 
 
Figura 8: Tela inserindo plano de fundo 
 

 
 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 



Trabalhando com figuras: 

 
Primeiramente devemos salvar as figuras que iremos utilizar. Para isso: 

Acesse a internet → clique em imagem → no espaço destinado a pesquisa digite o 
tema desejado. 

Depois de visualizar as imagens →  clique com o botão esquerdo do mouse 
para abrir a figura desejada , espere até que esta se abra por completo →  clique 
com o botão direito do mouse em cima da imagem →  Clique em salvar 
imagem/figura → na tela que se abre nomeie sua imagem e confira se está no 
formato JPG ou JPEG →  clique salvar. OBS. Se as imagens não forem do portal é 
necessário copiar seu endereço → Clique em cima da imagem com o botão direito 
do mouse →  clique copiar endereço da imagem → vá até o slide onde vai inserir a 
figura →  clique com o botão direito do mouse onde quer colocar o endereço da 
imagem →  clique colar.  

 
Para inserir figura no slide, clique em Inserir → figura →  de um arquivo. 
 

Figura 9: Tela inserir figura 
 

 
 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
Irá aparecer uma janela, selecione a figura desejada e clique em ABRIR. 
 
 
 
Figura 10: Tela buscar imagem 



 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

    
 

A figura será inserida no seu slide. Com ela selecionada você terá opções 
para trabalhar nesta imagem, usando a barra de ferramentas a cima do slide.  
 
 
Figura 11: Tela figura inserida 
 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress 



Apresentação de slides: 

 
Para apresentar seu slide, vá em Apresentação de slides e dê um clique em 

“apresentação de slides”, para sair da apresentação pressione a tecla ESC. 
 
 

Figura 12: Tela Apresentação de slides 
 
 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
 
Ou use a tecla de atalho F5 para iniciar a apresentação. 
 
Para inserir novo slide: Clique com o botão direito do mouse a baixo do slide já 
produzido “criar novo slide”.  
 
 
 
  



Figura 13: Tela inserir novo slide 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
Ou vá em INSERIR e clique em SLIDES. Ou ainda, na barra de ferramentas, lado 
superior direito e clique no ícone 
 

  
 
Inseririndo bitmaps: 
 
Com o impress aberto clique em formatar → área.  
Na caixa que se abre clique em Bitmaps → Clique → importar 
 
 
Figura 14: Tela inserir bitmaps 



 
 

Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
 
Em seguida, escolha a imagem para se tornar um bitmaps. Clique em abrir → ok 
 
 
Figura 15: Bitmaps inserido 
 

 
 

Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
Para colocar o bitmaps no plano de fundo do slide 
→ Clique → formatar → página → bitmaps selecione o desejado, desmarque a 
opção (lado a lado) deixando apenas a opção ajuste automático.→ Clique → ok 



Figura 16: Tela bitmaps como plano de fundo 
 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

Criando Slides no formato JPG 
Crie seus slides no Broffice-Impress, não é necessário realizar a animação dos 
slides; Selecione o primeiro slide; 
Clique na opção Arquivo , em seguida clique em Exportar; 
 
 
Figura 17: Tela exportando slide no formato JPG 
 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 



Na janela que se abre, confira se está navegando na sua pasta. 

Clique em criar pasta (caso não apareça esta opção clique em navegar em outra 
pasta). 
Nomeie a pasta → Clique em frente no espaço AZUL, embaixo da palavra 
modificado. Ou simplesmente de um enter. 
Na opção "Formato de Arquivo" altere para “Documento HTML” 
Clique em salvar; 
 
Figura 18: Tela salvar apresentação em HTML 
 
 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
Na janela que se abre: Clique em próximo 2 vezes: 
 
 
 
  

NOME DA SUA PASTA 

NOME DA SUA PASTA 

NOME DA SUA PASTA 



Figura 19: Tela Salvar apresentação 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 

 
 
Selecione salvar figuras como: JPG  
Clique em criar 
 
 
Figura 20:  Tela salvar em Formato comprimido JPG 
 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 
 
 
 



 
Na janela que se abre : 
Clique em: Não salvar 
 
Figura 21: Tela salvar figura como 
 
 

 
 
Fonte: Printscreen da tela BrOffice Impress. 
 
 

DICA:  
Se você não criar em HTML, deverá criar slides por slides, nomeando em “JPG”. 
 

 
 
6. WINDOWS MOVIE MAKER 

 

O Windows Movie Maker é um simples e potente programa gratuito de edição 

de vídeo. É de fácil aprendizagem e produz bons resultados em edição de imagens 

e áudio. É possível, de maneira simples e rápida, produzir e editar vídeos com os 

conteúdos da sala de aula e posteriormente, apresentar. Além disso, os próprios 

professores podem dominar a ferramenta, tornando-se produtor de informação e 

posteriormente ensinar aos seus alunos. 

O Windows Movie Maker é um software de edição de vídeos compilado 

juntamente com a instalação do Windows. É um programa simples e de fácil 



utilização, o que permite que pessoas sem muita experiência em informática possa 

adicionar efeitos de transição, textos personalizados e áudio nos seus filmes. 

 

7. TUTORIAL: WINDOWS MOVIE MAKER 

Para criar vídeos ou editar um arquivo de vídeo já existente, um dos meios 

mais utilizados é o Windows Movie Maker, que se constitui em um recurso do 

Windows Vista, onde você pode criar filmes e apresentações de slide em seu 

computador, completar com títulos de aparência profissional, transições, efeitos, 

música e até mesmo narração. Este é um programa do tipo Freeware, ou seja, não 

há a necessidade de pagar licença pela sua utilização e pode ser baixado por sites 

que oferecem este tipo de serviço, aqui utilizaremos o site do Windows. Como este é 

um recurso próprio do Windows, não há a possibilidade de utilização nos 

computadores do Paraná Digital, que trabalham com o sistema Linux.  

Em algumas máquinas o Windows Movie Maker acompanha o pacote de 

instalação dos programas Windows, mas, caso este não esteja instalado em seu 

computador, há a opção de baixa-lo via internet. Uma das opções é pela ferramenta 

de busca do Google digitando no espaço para a pesquisa “baixar Windows Movie 

Maker” e escolher o site Microsoft Windows.   

 

Figura 1: Tela para baixar o Movie Maker através do google 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 



Nele você encontra disponível para download a versão do Movie Maker que 

for compatível com a versão do seu sistema operacional, no caso demonstrado 

“Windows 7”. Escolha a opção e clique em “baixe agora”. 

Figura 2: Tela para fazer dowload do Movie Maker 

  

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

Uma nova janela se abrirá e novamente deve-se escolher a opção “baixe agora”. 

 

Figura 3: Tela para iniciar a baixar o dawload 

  

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 



O programa será baixado, estando, geralmente, disponível na pasta 

“download” do seu computador. Confira o nome do arquivo no momento em que está 

sendo baixado, pois o mesmo não aparecerá com o titulo Movie Maker. Você deverá 

seleciona-lo, e ao abrir a janela escolha a opção executar.  

Figura 4: Tela para execução do arquivo Movie Maker 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Assim, iniciará o processo de instalação. 

Figura 5: Tela de início de instalação do Movie Maker 

  

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 



Você poderá escolher os programas que deseja instalar em seu computador ou 
instalar todos os programas do Windows Essentials. 

Figura 6: Tela escolhendo programas para instalar 

  

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Feito isso, inicia-se o processo de instalação.  

 

Figura 7: Tela de início de instalação do Movie Maker 

  

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Ao terminar a instalação, clique em “fechar”.  

 



Figura 8: Tela de instalação concluída 

  

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

O próximo passo é aceitar os termos de uso e o Windows Movie Maker que estará 

disponível nos programas do seu computador.  

Figura 9:  Tela de aceitação de termos de uso do Movie Maker 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

 Para entrar no Windows Movie Maker e fazer uso de todos os recursos que 

ele oferece, escolha a opção “iniciar”, clique sobre “todos os programas”, encontre 

na relação o “Movie Maker” e clique sobre ele.  



Figura 10:  Tela para localizar o Movie Maker no computador 

  

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 



A página inicial do Windows Movie Maker se abrirá.  

 

Figura 11: Tela do programa Movie Maker aberto 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Trabalhando com vídeos 

 Com o Windows Movie Maker você poderá criar seu vídeo capturando a 

imagem diretamente da webcam e o som a partir de um microfone instalados no seu 

computador. Para isso, na tela inicial do Movie Maker, no menu início, escolha a 

opção “vídeo da webcam”.  

 

  



Figura 12: Tela de captura de vídeo da Webcam 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Na tela que se abrirá posicione a webcam de maneira que capture a imagem 

desejada e inicia a gravação clicando no ícone “gravar”.  

Figura 13: Tela de gravação 

  

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 



Para interromper ou finalizar a gravação, clica-se no ícone “parar”.  

 

Figura 14: Tela para interromper gravação   

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Obs. caso queira cancelar a gravação clica-se no ícone “cancelar”.   

 Quando a gravação é finalizada, automaticamente abrirá uma nova janela 

para que o vídeo produzido seja salvo em seu computador, você pode renomear, 

escolher o local onde ele ficará armazenado e “salvar”.   

 

 

  



Figura 15: Tela para salvar seu vídeo 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Seu projeto de vídeo estará salvo no computador e disponível no ambiente de 

trabalho do Windows Movie Maker para que você possa editá-lo e colocar os efeitos 

que desejar.  

Figura 16: Tela de vídeo pronto 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 



Editando um vídeo no Windows Movie Maker. 

 Para editar um vídeo, o primeiro passo é coloca-lo na área de trabalho do 

Movie Maker. Para isso você tem duas opções. A primeira é pelo atalho disponível 

na área de trabalho da tela inicial do Windows Movie Maker.  

Figura 17: Tela de editar vídeo através de atalho  

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Ao clicar neste atalho abre-se uma janela, nela selecione o arquivo desejado e 
clique em abrir. 

Figura 18: Tela escolhendo arquivo desejado para editar 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 



A segunda maneira é clicando no ícone “adicionar vídeos e fotos”, localizado na aba 
início. E seguir a mesma orientação à cima.  

 

Figura 19: Tela para adicionar vídeos e fotos 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

Com o vídeo na área de trabalho do Movie Maker, utilizando a barra de 

ferramentas você poderá adicionar a ele animações e efeitos visuais, ou ainda, no 

ícone editar você poderá fazer cortes neste vídeo, ou seja, dividi-lo quantas vezes 

desejar. 

Figura 20: Tela de barra de ferramentas 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 



Para acrescentar as animações, efeitos ou cortes em seu vídeo; sempre 
selecione o trecho que deseja fazer a alteração antes de aplicá-la. Escolha a edição 
que mais lhe agrada, clique sobre a mesma, e pronto.  

Em animações você poderá escolher o formato de entrada da imagem de cada 

cena de seu vídeo. Podendo escolher uma para cada cena, ou a mesma para todo o 

vídeo. 

Figura 21: Tela para animações de vídeo 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

No ícone efeitos visuais você poderá modificar a coloração das imagens, 

também podendo escolher uma para cada sena, ou a mesma para todo o vídeo. 

Figura 22: Tela de efeitos visuais 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 



Em editar você poderá dividir seu vídeo clicando sobre o local desejado e logo 
após, no ícone dividir. Essa edição é usada caso você queira acrescentar uma cena 
(imagem ou recado) entre as partes selecionadas. 

 

Figura 23: Tela para editar e dividir cenas 

  

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Para acrescentar o arquivo entre as partes divididas, na aba início, clique em 

adicionar vídeos e fotos. A imagem, ou novo trecho de vídeo, aparecerá no final do 

vídeo que esta sendo editado. 

 

Figura 24: Tela para acrescentar novo trecho de vídeos durante edição 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 



Para coloca-lo no local desejado, basca clicar sobre o mesmo com o botão 

esquerdo do mouse, segurar e arrastar até o ponto selecionado e soltar. 

Figura 25: Tela para selecionar sequência desejada do vídeo 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Para simplesmente cortar cenas de seu vídeo, na aba editar, clique no ícone 

“ferramenta de corte”.  

Figura 26: Tela de corte de vídeo 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Abrirá uma nova janela, em “ponto inicial”: deixe 00,00 caso não queira alterar 

o início de seu vídeo. Se desejar que o mesmo comece a partir de uma determinada 

cena, observe o tempo em que a mesma inicia e substitua a numeração. 

Em ponto final, substitua o tempo final do vídeo, pelo tempo que desejar e 

clique em salvar corte.  



Figura 27: Tela de corte de cenas 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Você pode ainda acrescentar uma música ou um áudio ao vídeo, para isso, 

basta clicar no ícone gravar narração e escolher entre narrar seu texto ou adicionar 

um áudio ou música já salvos de seu computador.  

Figura 28: Tela para acrescentar áudio e vídeo 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Depois de acrescentá-lo, para que o áudio não comece ou termine 

bruscamente, você deve ir até o aba “editar/opções” em: “fade in” e “fad out”, 

escolher a opção que mais lhe agrada.  

 

  



Figura 29: Tela ajustando áudio 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Quando seu vídeo estiver sendo criado a partir de imagens (fotos) o 

procedimento será o mesmo para qualquer uma das ações relacionada neste 

tutorial, contudo, você terá a opção de escolher o espaço de tempo para 

permanência de cada uma das imagens na tela. Para isso, na aba editar, no campo 

duração, escolha o tempo desejado.  

Figura 30: Tela para editar tempo desejado do seu vídeo 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Outra diferença é que a aba opções, para você adequar seu áudio (fad in e 

fad out), aparece automaticamente você não precisará clicar na opção editar antes.  

Para finalizar seu vídeo, na aba início, você poderá adicionar a ele: um título, 

legendas e créditos; ao clicar sobre qualquer um deles abrirá uma nova barra com 

opções de ferramentas e efeitos para acrescentá-los na cor formato e tamanhos que 

desejar.  



Figura 31: Tela para adicionar título, legendas e créditos. 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

Para salvar seu vídeo, deixando em um formato adequado para usá-lo onde 

desejar, na aba início, clique em salvar filme, em seguida na opção desejada.   

Figura 32: Tela para salvar vídeo 

 

Fonte: Printscreen da tela do computador Windows 

 

 Por fim, aqui uma pequena exposição sobre alguns recursos técnicos do 

Movie Maker viabilizando construção digital entre outras possibilidades para o 

professor rever seus conteúdos e sua prática sob a ótica das novas tecnologias de 

comunicação e informação. 



Pensar no aprender com os erros, e assim, alcançar o que até então, era inatingível, 

alçar vôos,  como lembra Alves (2005). 

 

Pensar é voar sobre o que não se sabe. Não existe nada mais fatal para o 
pensamento que o ensino das respostas certas. As respostas nos permitem 
andar sobre a terra firme. Somente as perguntas nos permitem entrar pelo 
mar desconhecido (p.78). 

 

Dessa forma deseja-se uma educação em contínua transformação, com novas 

descobertas a cada passo, desenhando, novas pesquisas, novos professores, que 

estarão continuamente mudando o curso da história da educação.  

 

 

8. AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação é um dos aspectos fundamentais e necessários no processo 

educativo, portanto, essa avaliação acontecerá de forma contínua e processual 

durante o desenvolvimento das atividades propostas, observando a participação 

ativa do professor e também com base nos registros das atividades do AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) em forma de Fórum na plataforma MOODLE. 

Nesse processo é importante que os resultados obtidos sejam analisados como 

uma indicação do alcance ou não, dos objetivos de aprendizagem propostos e que 

sirvam de respostas a fim de verificar a sua aprendizagem dentro do conteúdo 

proposto.  
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