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KIT DE MEDIAÇÃO

TELAS AMIGÁVEIS CURSO 7

• APRESENTAÇÃO

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

compõem o processo pedagógico do Curso 7: Criando mundos nas 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

7. 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 7: Criando mundos nas 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 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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• 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 “A Cultura do Brincar Audiovisual”

Artigo inédito escrito por Luiza Vianna com reflexões que fazem parte da edição

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

Acesse em:

https://oquequeremosparaomundo.com.br/artigo7

ROTEIRO DE MEDIAÇÃO AUDIOVISUAL

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

partir de uma reflexão focada na importância de criarmos uma cultura do brincar

audiovisual.

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

importante.

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 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• RECURSO 2 FILMES EDUCATIVOS Assistam filmes

educativos nos formatos de curtas, médias, longas e séries no
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intuito de serem assistidos, produzidos, debatidos ou

sentidos a partir de uma mediação em sala de aula ou de

casa.

Material A) Luzcamerização

do olhar [episódio 2 - O Lugar

da Fala]

Sinopse:

Episódio 2 da websérie que apresenta o

contexto das escolas, o tempo da escuta das

infâncias e o lugar de fala de professores e

crianças do estado do Mato Grosso no contexto

das atividades do “O que queremos para o

mundo?”.

Ficha Técnica:

Direção: Igor Amin

Ano de Lançamento: 2018

Duração: 7:38 min.

Disponível em:

https://oquequeremosparaomundo.com.br/filme-educativo/luzcamerizacao-do-olh

ar-o-lugar-da-fala/

ROTEIRO DE MEDIAÇÃO AUDIOVISUAL

Abertura) Esta websérie com 3 episódios é um registro criativo de uma experiência

de educação audiovisual em escolas no estado do mato grosso e reflete sobre o

contexto das escolas, a importância de construirmos novos espaços para a fala das

crianças, assim como abrirmos nossa escuta para as narrativas construídas pelas

crianças.
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Ato 1) Perceba como é a criação de outros espaços para que a arte, criatividade e

ludicidade sejam experienciadas pelos alunos e alunas de sua escola;

Ato 2) Faça um exercício de desenhar como seria um espaço lúdico e criativo para

que a educação audiovisual seja colocada em prática em sua escola.

Ato 3) Pense agora de forma objetiva o que este espaço iria receber (um cineclube,

um estúdio de gravação, um cenário de filme, um laboratório audiovisual criativo,

entre outras ideias que sentir haver com suas habilidades como educadores);

Fim) Compartilhe com outros professores e professoras esta ideia.

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

• DESAFIO PRÁTICO - ESCOLA NA TELA [PARTE 2]

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 7: Criando mundos nas telas amigáveis. 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) Tomando consciência sobre o desafio

Acesse o link a seguir e conheça a etapa 2 do “Desafio Prático - Escola na Tela”.

Clique aqui: https://oquequeremosparaomundo.com.br/escolanatela

Meio) Seguindo o roteiro do desafio

Siga as orientações da Etapa 2 do “Desafio Prático - Escola na Tela” e não se

esqueça de planejar os dias e horários que a etapa 2 do desafio será realizada

por você e seus estudantes.

Fim) Compartilhando os resultados da etapa 2 do Desafio Prático

Poste o vídeo no youtube e copie o link do vídeo (você pode optar por colocar

de forma pública ou privada, assim como vídeo não-listado, e nos enviar na

sequência o link no final do Curso 7, para envio da etapa 2, disponível no site
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https://www.oquequeremosparaomundo.com.br/educacacao-audiovisual). Lá no

final do curso 7 haverá a aula escrita “Desafio Prático” e então poderá incluir o

link ou subir direto o arquivo com seu desafio de acordo com a etapa concluída.

Basta fazer o Login no site, entrar em: 1) Educação Audiovisual > 2) Curso 7 > 3)

Assista > Iniciar aprendizagem. No final das atividades do curso, clique em

Desafio Prático e siga as orientações de envio.

FIM
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