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Resumos 

Sessão 6: Vídeos e Podcasts no Ensino e na Formação de Professores 
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Aprendizagem baseada em projetos: a produção de vídeos de 

propaganda política na disciplina de língua inglesa no ensino médio 

Thamiris Araujo 

thamirisss.araujo@gmail.com 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Resumo – O presente estudo busca investigar o processo de introdução da metodologia 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) na disciplina de língua inglesa no Ensino Médio, 

assim como o desenvolvimento de um produto final: um vídeo em inglês que utilizou o 

telefone celular dos alunos. A ABP é considerada uma metodologia ativa por ser capaz de 

envolver os alunos no processo de aprendizagem através da pesquisa e da produção de um 

artefato autêntico. O planejamento deste projeto teve como base teórica os aspectos 

essenciais da ABP propostos por Bender (2014), considerando o tema “sistema político 

democrático” como questão motriz conciliada com o trabalho em cooperação, o feedback, o 

processo investigativo e a autonomia do aluno. Evidencia-se que o projeto oportunizou 

aprendizagens linguísticas, com ênfase na oralidade, e outras aprendizagens sociognitivas 

relacionadas à colaboração, à autoria, à criatividade e ao pensamento crítico. 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Projetos, uso pedagógico do telefone celular, 

inglês como língua estrangeira. 
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O potencial da rádio escolar: uma experiência de 10 anos com alunos-

podcaster`s 

Vítor Diegues 

v.diegues70@gmail.com 
EBS Vale do Tamel | Universidade de Coimbra, FPCE, LabTE 

Resumo – Como sabemos muitas escolas tem-se apercebido da importância que os média 

escolares trazem ao desenvolvimento das competências dos alunos. Centrando esta 

comunicação na importância da rádio escolar, suportada pelo uso das tecnologias, iremos 

destacar o exemplo de um projeto pioneiro a nível nacional, a rádio Vale do Tamel – webrádio 

educativa, do agrupamento de escolas Vale do Tamel, Barcelos, que há mais dez anos está 

ao serviço da sua comunidade educativa. 

Atualmente o uso das tecnologias é prática comum entre os vários agentes educativos pelo 

que a existência de projetos de rádios escolares, além de uma atividade lúdica para os alunos 

intervenientes, dá-lhes a possibilidade de se serem produtores de conteúdos (alunos-

podcaster`s), usando em muitas das situações os seus dispositivos móveis. Efetivamente, 

trata-se de uma estratégia capaz de despoletar novas aprendizagens e envolver num mesmo 

projeto toda uma comunidade escolar, indo de encontro aos objetivos preconizados pelo perfil 

do aluno à saída da escolaridade obrigatória, com particular destaque para a literacia para 

os média, o voluntariado e a cidadania participativa. 

Palavras-chave: rádio escolar, webrádio; literacia para os média 
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La formación del profesorado como «Educational Game Designer»: bases 

pedagógicas 

Jesús Valverde-Berrocoso 

jevabe@unex.es 
Universidad de Extremadura 

María Del Carmen Garrido-Arroyo 

cargarri@unex.es 
Universidad de Extremadura 

Resumen - Esta comunicación está basada en una experiencia de innovación educativa, 

desarrollada en un titulo de posgrado universitario online, que implica a los estudiante en 

el diseño y elaboración de materiales didácticos digitales en forma de «blended games» o 

juegos analógico-digitales. Se presentan las bases pedagógicas en las que se fundamenta 

el diseño de la experiencia de enseñanza-aprendizaje (estudiante como diseñador, 

construccionismo, aprendizaje por descubrimiento guiado y aprendizaje trialógico). Mediante 

el uso de una actividad tipo webquest, los estudiantes elaboran prototipos de juegos 

educativos con herramientas digitales (eXeLearning) y analógicos (juegos de tablero). Como 

resultado de la experiencia se ofrece una rúbrica de evaluación de este tipo de recursos que 

puede ser generalizable a otros contextos educativos. La rúbrica incluye los siguientes 

criterios: meta, desafío, componentes, mecánicas, reglas, diseño gráfico, integración 

curricular, evaluación, orientaciones didácticas, trabajo en equipo. La realización de esta 

experiencia ha permitido al estudiante poner en práctica las competencias que tiene que 

desarrollar un «Educational Game Designer» dentro de un equipo para el diseño y 

elaboración de juegos con finalidad educativa 

Palabras clave: Aprendizaje basado en Diseño, Blended Games, Enfoques pedagógicos, 

Tecnología Educativa.Introducción 
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Metodología de análisis de reflexiones de futuros docentes en videos 

sobre ciberbullying  

Norma Torres-Hernández 

normath@ugr.es 
Universidad de Granada 

María Jesús Gallego-Arrufat 

mgallego@ugr.es 
Universidad de Granada 

Resumen - Esta comunicación presenta una estrategia para favorecer la reflexión sobre la 

problemática del ciberbullying, dentro de un proyecto sobre uso seguro y responsable de 

Internet en formación inicial docente. Los participantes son un centenar de futuros docentes 

que visionan y realizan anotaciones en grabaciones en vídeo producidas por menores 

adolescentes. Realizar anotaciones en vídeo es una interesante técnica que propicia 

procesos reflexivos, analíticos y evaluativos del mensaje videográfico. En particular se 

emplea la herramienta CoAnnotation (https://coannotation.com/) para favorecer la reflexión 

sobre el ciberbullying. Con su implementación se busca mejorar la competencia digital 

docente a través de un proceso de formación y reflexión. Los participantes realizan un total 

de 1287 videoanotaciones. En la metodología de análisis destaca el componente pedagógico 

en las reflexiones, que permiten identificar conocimientos, experiencias y percepciones para 

la prevención del ciberbullying. Como conclusión destaca la importancia de incluir medidas 

en los programas de formación inicial de carácter técnico, educativo y social que puedan 

ayudar a prevenir o mitigar esta problemática.  

Palabras-clave: Competencia digital docente, ciberbullying, anotaciones en vídeo, 

reflexiones, educación superior  
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Sessão 6: Gamificação 
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O desenvolvimento de competências de comunicação e a geração Z – O 

recurso à gamification e à game-based learning são solução? 

Ana Maria da Silva Vieira 

anavieira2010@gmail.com 
Universidade de Vigo 

Anabela Mesquita 

sarmento@iscap.ipp.pt 
ISCAP / IPP & Centro Algoritmi 

Resumo – Atualmente, os jovens da Geração Z apresentam novas formas de se relacionar 

e novos interesses, enquanto muitas empresas e responsáveis políticos prestam grande 

atenção ao uso das tecnologias digitais na educação para satisfazer a futura procura de mão-

de-obra que se espera seja competente e qualificada. Neste estudo descrevermos os meios 

comunicacionais utilizados, atualmente, pela Geração Z, pretendendo perceber de que forma 

os jogos podem ser utilizados no processo de desenvolvimento de competências 

relacionadas com a comunicação. Considerando as expressões, os conceitos e as influências 

relacionadas com a gamification, começamos por definir comunicação organizacional interna, 

visando demonstrar que estas ferramentas poderão ser utilizadas pelos profissionais de 

comunicação no desenvolvimento das suas competências. O presente trabalho procura 

responder à seguinte pergunta de pesquisa: como desenvolver competências de 

comunicação com recurso à gamification e à game-based learning (GBL)? O que se pretende 

é contribuir para a preparação de jovens, com o recurso a jogos e simulações, para um 

mercado de trabalho em mudança rápida e constante, fruto da transformação digital, e onde 

as competências de comunicação podem fazer a diferença.  

Palavras-chave: Comunicação, competências, gamification, game-based learning, jovens, 

geração Z. 
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