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 2.º/3.º ciclo 

 
 
 
 
 Nesta atividade a ideia é que os alunos criem um vídeo promocional de 30 segundos sobre qualquer 

assunto de que gostem. 
 
 
 
 
 Tomar contacto com a elaboração de guiões de vídeo; 

 Trabalhar com uma ferramenta que lhes permite a divulgação do seu trabalho e, com base nisso, 
podem interagir com outros colegas. 
 

 
 

 
 Câmara digital. Pode ser a do telemóvel, tablet ou mesmo a do computador portátil; 

 Acesso à Internet; 

 Neste exemplo foi utilizado o programa de edição Animoto (o pacote “Lite” pode ser usado sem ter 
de fazer qualquer pagamento); 

 Links de apoio: 

 www.animoto.com www.youtube.com/watch?v=T7TI-AJi2O8; 

 www.youtube.com/watch?v=y7QR-TN9gbM. 
 
 
 
 
 No caso de já ter exemplos de vídeos criados por outros alunos, comece a atividade mostrando esses 

vídeos; 

 Explore os vídeos com os alunos e explique-lhe que irão criar o seu próprio vídeo para darem a 
conhecer melhor a sua escola; 

 Uma vez que é a primeira vez que vão desenvolver tal atividade, sugere-se que façam um vídeo 
pequeno, de cerca de 30 segundos de duração; 

 Os alunos criam os seus próprios guiões, decidindo sobre quais os aspetos principais da vida da escola 
e locais que querem mostrar e sobre as pessoas que gostariam de entrevistar. Quando os guiões 
estiverem prontos, peça-lhes que comecem a recolha de imagens e fotos para os seus projetos; 

 Esta atividade funciona melhor organizando os alunos em pequenos grupos, podendo atribuir-lhes 
diferentes papéis (apresentador, realizador, encenador, etc.); 

 Depois de recolhidas as imagens, carregue-as para o computador e apresente-lhes o programa em que 
o vídeo irá ser editado, permitindo que experimentem as funções básicas de edição de imagens; 

 A fase seguinte é a edição do anúncio, seguindo o guião previamente elaborado; 

 No caso de utilizarem um programa de edição de vídeo online, sugira que copiem o respetivo endereço 
e o enviem para os amigos através de correio eletrónico. 

 
 
 

 
 Crie um álbum de fotos das férias;  

 Crie um vídeo que documente alguma festa da escola; 

 Faça um vídeo dos jogos que os alunos jogam na hora do intervalo; 
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 Faça um vídeo de rimas; 

 Mantenha um registo das viagens e passeios escolares; 

 Sugira diferentes grupos e tópicos “opostos” como, por exemplo, “as melhores coisas sobre a nossa 
cidade/vila” e “as piores coisas sobre a nossa cidade/vila”; 

 Faça um vídeo sobre um problema da comunidade, por exemplo, lixo, reciclagem, etc… 


