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• APRESENTAÇÃO

Acessem recursos e aprendam a criar mediações a partir das temáticas que

compõem o processo pedagógico do Curso 4: O mundo das telas amigáveis.

Serão disponibilizados neste Kit até seis tipos de recursos com materiais que

ajudam a aperfeiçoar suas práticas de mediação audiovisual em sala de aula ou

em casa através de: 1) Leituras; 2) Curadorias; 3) Filmes Educativos; 4) Podcasts;

5) Brincadeiras Audiovisuais; 6) Trilhas Sonoras. Tudo isso produzido

exclusivamente por nossa comunidade de educadores e educadoras

audiovisuais para os inscritos no Telas Amigáveis - Programa de Educação

Audiovisual para Escolas Públicas.

Junto ao Kit de Mediação você vai encontrar duas propostas. A primeira inclui

Roteiros de Mediação Audiovisual com dicas de como levar a si mesmo e aos

estudantes as reflexões e práticas provocadas pelos conteúdos do Kit. E por fim,

a segunda proposta: um convite para participarem do Desafio Prático do Curso

1. Não esqueça de nos enviar o resultado deste desafio pelo site

www.oquequeremosparaomundo.com.br. Basta fazer o Login no site, entrar em:

1) Educação Audiovisual > 2) Curso 4: A dimensão socioemocional das telas

amigáveis > 3) Assista > Iniciar aprendizagem. No final das atividades do curso,

clique em Desafio Prático e siga as orientações de envio.

• COMECE NA PRÓXIMA PÁGINA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

http://www.oquequeremosparaomundo.com.br


• RECURSO 1 LEITURA Façam leituras de livros, revistas,

artigos e histórias produzidas por integrantes da nossa

comunidade de educadores e educadoras audiovisuais.

Material A) Artigo “Por que educar as emoções das crianças no mundo das

telas?”

Artigo inédito de 4 páginas escrito por Lídia Lino com reflexões que fazem parte

da edição 01/2021 da Revista “Por um mundo das telas amigáveis”.

Acesse em:

https://oquequeremosparaomundo.com.br/artigo4

ROTEIRO DE MEDIAÇÃO AUDIOVISUAL

Abertura) Este artigo tem a intenção de expandir seu olhar sobre o mundo das telas

sobre como educar as emoções das crianças através das tecnologias.

Ato 1) Separe passagens do artigo, grife-as e as leia em voz alta para guardar na

memória aquilo que considera mais relevante;

Ato 2) Escreva um parágrafo criando um resumo do artigo a partir do seu ponto de

vista.

Ato 3) Escreva em 10 palavras-chave (#hashtags) os pontos que achou mais

importantes.

Fim) Solte sua criatividade e grave um áudio lendo este resumo e as palavras-chave

que mais lhe interessam. Ouça quando quiser relembrar as aprendizagens trazidas

pelo artigo.

• SIGA PARA O PRÓXIMO RECURSO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

https://oquequeremosparaomundo.com.br/artigo4


• RECURSO 2 CURADORIA Uma linha curatorial de

pensamentos, conteúdos e propostas criadas por outras

iniciativas e pessoas que nos inspiram. Os materiais irão

ampliar nossos olhares sobre a educação audiovisual, com

uma seleção de texto para ler, filmes para assistir, dinâmicas

para praticar, iniciativas para conhecer e pessoas para se

conectar.

Material A) Como estrelas

na terra

Assista o longa-metragem de ficção “Como

estrelas na terra”. Com o título original Taare

Zameen Par, este filme indiano de 2007 é do

gêneros infantil e também é uma comédia

dramática, dirigido por Aamir Khan, que

também atua, no papel do professor Nikumbh.

O filme ressalta a importância que cada

professor tem para seus estudantes, como

podem trabalhar de forma lúdica e criativa

onde todos se sentem valorizados a partir de

suas habilidades dentro do que lhe é possível.

Disponível em:

https://www.netflix.com/title/70087087

*Caso não tenha acesso a plataforma de ‘VOD - video on demand’ Netflix, busque no

google ou youtube o título do filme: Como estrelas na terra - toda criança é especial.

ROTEIRO DE MEDIAÇÃO AUDIOVISUAL

https://www.netflix.com/title/70087087


Abertura) Olha só a sinopse do filme “Quando o sonhador Ishaan vai parar num

internato, um professor de arte tenta ajudar o jovem criativo a descobrir sua

verdadeira identidade.”

Ato 1) Assista o filme com os pais e mães dos alunos e alunas de sua turma e realize

um debate após a sessão, com média de 50 minutos, criando assim uma espécie de

cineclube virtual ou presencial, se possível;

Ato 2) Proponha que os participantes conversem sobre qual é a verdadeira

identidade da criança “Ishaan” e quais os motivos ela não gostava da escola ou por

onde nasciam suas dificuldades;

Ato 3) Peça para que os familiares relembre de quando eram crianças e se sentiam

dificuldades nas escolas.

Fim) Peça para que um dos participantes faça um relato após essa sessão de

cineclube virtual ou presencial.

• SIGA PARA O PRÓXIMO RECURSO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• RECURSO 3 Brincadeiras Audiovisuais Promovam e/ou

inventem brincadeiras audiovisuais.

Material A) Brincadeira Audiovisual “Corpo-Mente-Câmera”

Imagina se os nossos corpo e mente fossem representados por uma câmera. Qual

parte você seria? Lente, Zoom, Flash, Foco, Estabilizador, Microfone, Bateria,

Visor, Disparador, Cartão de Memória, Botão Liga/Desliga, Diafragma, Sensor?

Escolha uma parte da câmera que represente você e junte-se a outras pessoas

para montar uma escultura humana selecionando uma paisagem para tirarem uma

foto. Não se esqueça de todos sorrirem e cantarem juntos “Click”.

ROTEIRO DE MEDIAÇÃO AUDIOVISUAL

Abertura) As habilidades que serão trabalhadas nessa dinâmica estão ligadas a

consciência corporal e ao conhecimento tecnológico. Serão necessários nada mais do

que o próprio corpo e a imaginação. O brincante pode mostrar uma câmera para

facilitar a visualização, explicando de forma mais abrangente para o que serve cada

parte da câmera.



Ato 1) Abra uma chamada em vídeo via sites de transmissão ao vivo ou pelo próprio

celular com mais de 6 crianças acompanhadas de seus pais e mães;

Ato 2) Mostre a câmera e conte um pouquinho quais são as partes que as câmeras

possuem, assim como suas funções;

Ato 3) Peça para cada criança dizer qual parte se sente mais identificada;

Fim) Ao final, todos podem fazer um gesto com as mãos referente a parte da câmera

e assim poderão tirar uma fotografia ou ‘print’ da tela e compartilhar entre os

contatos.

• SIGA PARA O DESAFIO PRÁTICO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• DESAFIO PRÁTICO - VISUALITAÇÃO

Você acaba de ser convidada e/ou convidado para participar do Desafio

Prático. Nosso objetivo é desafiar você a colocar em prática as aprendizagens

adquiridas no Curso 4: A dimensão socioemocional das telas amigáveis.

Participe de forma espontânea e sem compromissos. Caso não tenha

disponibilidade, ou queira modificar algo no percurso sugerido, fique à vontade.

Lembre-se que esta é uma oportunidade de crescimento para aqueles e aquelas

que querem compreender a importância de um mundo das telas amigáveis para

o público infantojuvenil presente nas escolas que façam parte, e que o

importante aqui é criar, inventar e compartilhar. Siga os passos de início, meio e

fim do desafio abaixo e divirtam-se.

Início) Escrevendo um roteiro de um filme de olhos fechados

A visualitação é uma prática de visualização criativa com meditação guiada. É
como se estivéssemos fazendo um filme de olhos fechados que vai nos ajudar a

viajar com nossa imaginação em lugares fantásticos. Você pode ver ou ouvir um

exemplo neste link: https://youtu.be/gEB6W_PKTYg.

Meio) Narrando um filme de olhos fechados

Vamos lá. Basta você criar uma história a partir da narrativa abaixo. Essa prática

vai te ajudar a levar as crianças uma experiência socioemocional incrível através

da imaginação. Escreva uma história preenchendo os seguintes campos:

https://youtu.be/gEB6W_PKTYg


Olá, Eu Sou a/o  ___________________.

Vamos brincar de fazer um filme de olhos fechados?

Sente-se de pernas cruzadas, deixe a coluna ereta.

Entrelace as mãos confortavelmente.

Iremos praticar uma “Visualitação”, que é uma Visualização Criativa com

Meditação Guiada.

Antes de começar, vamos respirar juntos?

Inspire. Expire. (Pausa)

Inspire. Expire. (Pausa)

Imagine que você é ___________________.

Que tem _____________________.

Você vive em um lugar fantástico como __________________.

Seus pensamentos imaginando que você pode __________________.

Encontre um lugar confortável neste novo lugar e não tenha pressa.

Ao inspirar, você se acalma.

Ao expirar, seu tamanho cresce.

Acalme-se. Sinta um alívio.

Foque sua atenção na respiração.

Deixe que o lindo som deste lugar entre em seus ouvidos.

Concentre-se nesse som.

(Pausa)

De repente, tudo ao seu redor, como _____________________

começam a se apagar.

Você virou um único pontinho de luz no universo.

Você se vê de um telescópio, em cima de uma ____________

e descobre: EU EXISTO.

(Pausa)

Para finalizar, irei te contar um segredo:

_______________________________________________.

Mantenha os olhos fechados, coloque as mãos em seu coração e vamos ecoar

juntos as vogais do nosso alfabeto:

Áaaa... Éeee... Íiii... Óoo... Úuu...

Abra os olhos, mexa o seu corpo, e sinta o amor em tudo.

[FIM]



Fim) Enviando uma visualitação

Grave um vídeo narrando essa história que acabou de ser criada para se tornar

uma prática de Visualitação. Poste o vídeo no youtube ou suba ele direto no site

www.oquequeremosparaomundo.com.br > Educação Audiovisual > Curso 4: A

dimensão socioemocional das telas amigáveis > Desafio Prático. Você pode

optar por colocar de forma pública ou como vídeo não-listado, e nos enviar na

sequência o link. Ressaltamos que lá no final do curso haverá uma atividade

escrita “Desafio Prático” e então poderá incluir o link com seu desafio.

FIM

http://www.oquequeremosparaomundo.com.br

