
 

 

Orientação para a produção do vídeo de credenciamento de Professor Formador para o 
Grupo de Estudo Formadores em Ação  

 
Caro(a) professor(a), antes de iniciar sua gravação devemos alinhar alguns pontos: 

Orientação pedagógica  

Destacamos que o contexto de formação do Grupo de Estudo Formadores em Ação, tem como               
objetivo “Ressignificar as práticas pedagógicas curriculares, por meio do uso de diferentes            
recursos tecnológicos, bem como levar os cursistas à reflexão e à prática de metodologias              
ativas”. Também significa dizer, que partimos do princípio de que planejar é uma ação              
imprescindível na rotina docente, pois esse organiza o trabalho do professor e direciona o              
processo de ensino-aprendizagem, considerando o que será ensinado, por quais motivos será e             
para quem ensinamos. 

No vídeo, você deve discorrer sobre os itens abaixo:  

1. A importância da elaboração do plano de aula na condução da prática pedagógica,             
buscando alcançar os objetivos propostos e, assim, a aprendizagem.  

2. Estratégias para incentivar os(as) professores(as) cursistas a compartilhar saberes e a           
aceitar as contribuições dos demais colegas do Grupo de Estudo. 

3. Estratégias que você usará para estimular e/ou resgatar um(a) professor(a) cursista,           
caso ele(a) não esteja realizando as atividades e/ou não esteja participando           
colaborativamente do grupo de acordo com o proposto.  

4. Metodologias ativas associadas a sua prática pedagógica, e as perspectivas da           
utilização dessas, na sua turma para esse Grupo de Estudos. 

5. Os recursos tecnológicos que fazem parte do seu cotidiano na prática pedagógica. 
 

Orientação técnica  

Quanto à produção do seu vídeo, atente para os seguintes itens:  

1. Tempo: seu vídeo deverá ter no mínimo 2 minutos e no máximo 3 minutos. Não               
ultrapasse esses limites.  

2. Planeje seu vídeo: escreva um roteiro que contemple os itens abordados na orientação             
pedagógica e seja factível no tempo estimado.  

3. Local de gravação: para gravar seu vídeo, procure um local que ofereça conforto visual              
ao espectador, bem iluminado, sem vento para evitar interferência na captação do som. 
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4. Enquadramento: utilize o Plano Médio (PM) - mostra meio objeto, ou seja, a pessoa da               
cintura para cima, procure estar em um lugar sem muita decoração (evitando assim             
distrações e ou interferências visuais).  

5. Compartilhamento do vídeo: o vídeo deverá ser compartilhado via link do YouTube,            
Drive ou outra plataforma de compartilhamento, desde que permita a visualização pela            
equipe avaliadora. Para enviar o vídeo para o YouTube, você poderá se orientar pelo              
tutorial disponível aqui.  

6. Caso você não tenha um canal do YouTube e precise criá-lo, poderá consultar o tutorial               
disponível aqui. 

7. Entrega do vídeo: no dia da realização da prova, 20/02/2021 - 14h30min, o link do vídeo                
deverá ser postado em local específico dentro do formulário. 
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https://drive.google.com/file/d/1PcAOmPDwLMx0dRgmwq-BNFcGdWZtkAK2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yZAA5826gaaodMoCXIW7FYuVWaaAlm8m/view?usp=sharing
DPEB Formação
Atendendo ao princípio da isonomia, a prova será realizada no dia 21/02 às 9h30min.


