Oficina:

Criação de
conteúdo digital

CULTURA DIGITAL
COMPETÊNCIA 5 DA BNCC

Objetivo
Criar conteúdo digital para ser utilizado como material de apoio de um componente curricular.

Por que fazer?
A criatividade está presente na atuação dos educadores em diversos momentos. Por meio
dela, esses profissionais criam recursos didáticos, preparam aulas contextualizadas, aplicam
metodologias inovadoras e engajam seus estudantes no aprendizado.
Para aproximar os alunos desse dia a dia profissional, sugerimos que eles sejam convidados a criar
um conteúdo digital para ser usado em uma aula sobre um tema que eles considerem interessante
ou desafiador, de modo a facilitar o aprendizado.

Como fazer?
As oficinas podem ser organizadas por área do conhecimento e ministradas por um professor
da área, que pode ser membro do quadro docente da escola ou um convidado externo. Ele pode

iniciar a oficina propondo que os estudantes
recordem quais temas eles mais gostaram de
aprender sobre aquela área, ou sentiram que foi
mais desafiador, no último ano. Depois, ele pode
sugerir que eles criem um conteúdo digital que
ajude outros estudantes a aprender mais sobre
esse tema.
Para inspirá-los, o professor pode reproduzir
vídeos de docentes que criam conteúdos
digitais e postam em seus canais na internet.
Para organizar a etapa de criação, os estudantes
podem registrar em um caderno ou ficha: o tema
escolhido, os recursos necessários, a duração, o
conteúdo da aula e o roteiro para a gravação de
um vídeo sobre ele.

Nerdologia é um canal
do YouTube criado, entre
outras pessoas, pelo
professor de Biologia
Átila Iamarino, que faz um
importante trabalho de
divulgação científica. Esse
canal pode ser um bom
exemplo para os estudantes
criarem conteúdos digitais
para uma videoaula
interessante e engajadora.

Assim que eles terminarem essa etapa, é
importante que o professor valide o roteiro,
corrigindo possíveis erros, oferecendo
sugestões e verificando a adequação da
linguagem. Providencie computadores, tablets
ou celulares com acesso à internet para que
os estudantes possam gravar o vídeo e enviar
para a equipe gestora, que fica responsável por
postá-los nas redes sociais, página da internet
ou no canal do YouTube da escola, sempre com a
autorização prévia dos estudantes.

Como organizar os estudantes?

Qual a duração da atividade?

Os estudantes podem escolher com qual área
do conhecimento têm mais afinidade para
realizar a oficina. Após formar o grupo de alunos
interessados, é possível dividi-los em duplas ou
trios, a fim de realizar as diferentes demandas
exigidas pela atividade.

A atividade tem duração aproximada de
3 horas, divididas entre a escolha do conteúdo,
a criação do roteiro, a validação do educador e a
postagem nas redes sociais da escola ou no canal
do YouTube.

Esta atividade faz parte da revista De olho na carreira;
download completo em: https://segueosprofes.org.br/.

