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•FASE 1 – Encontro presencial (2 dias)

•FASE 2 – Discussões no AVA (4 SEMANAS)
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•FASE 3 – Elaboração das unidades pelos 
autores (5 MESES – 23 de janeiro)

•FASE 4 – Desenvolvimento instrucional da 
primeira versão (6 MESES)
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•FASE 3 – Elaboração das unidades pelos 
autores (5 MESES – 23 de janeiro)

•FASE 4 – Desenvolvimento instrucional da 
primeira versão (6 MESES)
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DIA 1
•Oficina de sensibilização quanto às 
especificidades de recursos educacionais 
ofertados a distância;
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ofertados a distância;
DIA 2
•Apresentação do AVA, equipe de tutores,  
e breve descrição das etapas da 
capacitação online;

•Apresentação do fluxo de trabalho da Fase 
4 (design instrucional).
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DIA 1 - Oficina de sensibilização

•Trecho do filme ¨Eu, Robô ¨;
•Discussão com o grupo;
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•Discussão com o grupo;
•Conversão de elementos da narrativa 
cinematográfica em premissas e 
elementos instrucionais.



Gênero: Ficção

País de origem: EUA

Ano de lançamento: 2004

Duração: 115 minutos

Direção: Alex Proyas

Roteiro: Jeff Vintar, AkivaRoteiro: Jeff Vintar, Akiva

Goldsman

Estudio: Fox Films



Tecnologia a 
serviço da 
narrativa



O que contribui 
para uma aula 

eficaz?eficaz?





1. Não pode ser mais difícil que o conteúdo que ensina;

2. Boa capacidade de comunicação (deve saber “contar 

bem uma história”);

3. Estabelecer conexão com o aluno, rapidamente;

Premissas que orientam a elaboração de materiais 
impressos no CEDERJ

3. Estabelecer conexão com o aluno, rapidamente;

4. Inclusiva (de vários alunos com diferentes perfis);

5. Provocativa, interativa;

6. Estabelecer conexões com outros contextos.



1. Não pode ser 
mais difícil que o 

conteúdo que 
ensinaensina



Adaptação de uma 
coletânea de 9 contos 
sobre a utilização das 

Leis da Robótica

História inédita, 
baseada nos conceitos, 

universo e alguns 
personagens do livro



1ª lei: Um robô não pode ferir

um ser humano ou, por

falta de ação, permitir que um 

ser humano sofra algum mal.

2ª lei: Um robô deve obedecer 

às ordens que lhe sejam dadas 

por seres humanos, exceto nos 

casos em que tais ordens casos em que tais ordens 

contrariem a Primeira Lei.

3ª lei: Um robô deve proteger 

sua própria existência, desde 

que tal proteção não entre em 

conflito com a Primeira e 

Segunda Leis.



E uma aula?



E uma aula?

O que faz uma aula 
ser mais difícil que o 

conteúdo que conteúdo que 
ensina?



O que faz uma aula 
ser mais difícil que o 

conteúdo que 

O uso de elementos que 
travestem o conteúdo

Ex: Linguagem 

excessivamente difícil, 

distante do cotidiano, que 

conteúdo que 
ensina?

distante do cotidiano, que 

dificulte a comunicação;

Ex: Uso de sequências

desordenadas;

Ex: Lacunas de informações;



2. Deve saber 
“contar bem uma 

história”



1. Spooner é apegado a ícones 
do passado;

2. Não confia em robôs;

3. É detetive de homicídios da 

Em 15 minutos, sabemos:

3. É detetive de homicídios da 
polícia de Chicago, enviado 
para investigar a morte de 
um cientista;

4. Suspeita que a morte do 
cientista decorre de um 
assassinato e não de um 
suicídio.



E uma aula?



E uma aula?

O que faz uma aula 
“contar bem uma “contar bem uma 

história”?



O que faz uma aula 
“contar bem uma 

Seja o mais preciso possível 

em sua redação;

Não omita informações 

importantes;

Exponha tudo que achar 
“contar bem uma 

história”?
Exponha tudo que achar 

necessário acerca de 

determinado assunto, porém 

não seja reduntante ou 

excessivo.



O que faz uma aula 
“contar bem uma 

O conteúdo deve ser exposto 

de maneira interessante.

Ex: Fale sobre Matemática 

contando uma história;

Fale sobre Educação “contar bem uma 
história”?

Fale sobre Educação 

relatando uma 

experiência vivenciada;

Fale sobre Biologia à luz 

da Evolução.



3. Deve 
estabelecer 

conexão com o 
aluno

conexão com o 
aluno



E uma aula?

O que faz uma aula 
estabelecer conexão estabelecer conexão 

com o aluno?



O que faz uma aula 
estabelecer conexão 

Utilize elementos que 

façam parte do repertório 

do aluno.
estabelecer conexão 

com o aluno?do aluno.



O que faz uma aula 
estabelecer conexão 

Traga o conteúdo para um 

contexto de aplicação, de 

relevância, de motivação;

Ilustre o conteúdo com estabelecer conexão 
com o aluno?

Ilustre o conteúdo com 

casos e exemplos, 

independente da área.



O que faz uma aula 
estabelecer conexão 

Use a parte inicial da aula 

para deixar claro do que 

tratará o conteúdo;

Se você demorar demais a 

fazê-lo, seu aluno, além de 
estabelecer conexão 

com o aluno?
fazê-lo, seu aluno, além de 

perdido, provavelmente 

fechará o livro.



4. Deve ser 
inclusiva (de vários 
alunos com diferentes 

perfis), sem ser redundanteperfis), sem ser redundante



“Eu, robô”
faturou U$ 52

milhões em doismilhões em dois
dias



Linguagem
cinematográfica

baseada em
estrutura deestrutura de
roteiro, de
narrativa



E uma aula?

O que faz uma aula 
ser inclusiva?ser inclusiva?



O que faz uma aula 
ser inclusiva?

Tenha empatia. Se 

coloque no lugar do aluno 

que tenta aprender algo 

que não conhece;

Pense no que poderia 

ajudar você em uma 

situação semelhante: uma ser inclusiva?situação semelhante: uma 

imagem ilustrativa? 

Diferentes tipos de 

atividades? Conteúdos de 

suporte oferecidos 

paralelamente à aula?



5. Deve ser 
provocativa, 

interativainterativa



E uma aula?

O que faz uma aula 
ser provocativa?ser provocativa?



O que faz uma aula 
ser provocativa?ser provocativa?



O que faz uma aula 
ser provocativa?

Desequilibre seu aluno!

Ofereça oportunidades 

para ele participar da 

aula;

Proponha atividades ser provocativa?Proponha atividades 

autorais, que o coloquem 

mais no controle da sua 

aprendizagem



6. Estabelecer 
conexão com 

outros contextos



Spooner vibra 
com a encomenda 

que recebe: um 
par de tênis Allpar de tênis All

Star



E uma aula?



O que faz uma aula 
estabelecer conexão 

com outros com outros 
contextos?



Ofereça oportunidades 

para o aluno perceber 

significação nos 

conteúdos oferecidos;

Faça de cada aula uma 

O que faz uma aula 
estabelecer conexão 

com outros Faça de cada aula uma 

experiência individual, 

dependendo do aluno que 

a estuda.

com outros 
contextos?
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