
Espaço de Aprendizagem Personalizada: Ciência 
Divertida 3.0 + Educação 4.0 

Agora ao Vivo! 
 

  

Público-alvo: 

Breve Descrição: 

Objetivos: 

Recursos: 

Descrição da Atividade: 

Sequência: 

 
 
 
 3.º ciclo 

 
 
 
 
 Nesta atividade os alunos são incentivados a partilhar os seus vídeos com outras pessoas, a fim de 

receberem feedback e comentários. É importante que os alunos tenham uma audiência, para que o 
seu trabalho tenha um contexto e um objetivo concreto. 

 
 
 
 
 Carregar vídeos em plataformas de partilha de vídeos online; 

 Partilhar vídeos com outras pessoas; 

 Dar e receber feedback do trabalho realizado. 
 
 
 

 Computadores/tablet; 

 Ligação à Internet 

 O YouTube é uma ferramenta online que permite publicar, visualizar e partilhar vídeos na Internet. 
É possível criar e subscrever canais de utilizadores ou entidades, criar listas de reprodução, editar 
vídeos e transmitir ao vivo para os seguidores. Através da inserção de comentários e da função ‘gosto’ 
e ‘não gosto’ é possível discutir o conteúdo dos vídeos. É oferecido ainda um motor de pesquisa que 
permite pesquisar vídeos e canais. Está disponível em https://www.youtube.com/, é grátis e 
necessita de registo ou de uma conta Google. 

 
 
 
 
 Uma parte essencial deste processo é partilhar os resultados do trabalho dos alunos; 

 É importante para os alunos receberem feedback sobre o seu trabalho para que consolidem a sua 
aprendizagem e possam melhorar no futuro; 

 Por razões práticas é preferível pedir o feedback apenas aos seus pares, pais e outros professores; 

 Explicar aos alunos que têm de carregar o vídeo para uma plataforma de partilha de vídeos online 
como o YouTube ou Vimeo; 

 No Youtube, devem garantir que as suas configurações de privacidade estão em “Privado” pois se não 
o fizerem podem receber comentários indesejados; 

 Para carregar o vídeo nestas plataformas vai precisar de criar uma conta específica para a turma; 

 Vale a pena fazê-lo porque a conta poderá ser usada no futuro para outros projetos ou atividades; 

 Uma vez publicados os vídeos, os alunos devem pedir a outros professores, colegas e familiares que 
coloquem na própria plataforma os seus comentários. 
 

 
 
 
 Criar uma conta específica para a turma no Youtube ou no Vimeo; 

 Publicar os vídeos; 

 Solicitar a professores, colegas e familiares que coloquem comentários aos vídeos partilhados. 


