
 

 

           
EXPLORANDO VIDEOS DIVERSOS/VÍDEO 

AULAS/ FILMES 

  

Os vídeos e os filmes são recursos didáticos que auxiliam o processo 

de ensino e de aprendizagem por ter a capacidade de mostrar fatos 

que falam por si mesmos ampliando os conhecimentos dos alunos. 

Sendo assim, ressaltamos que para o trabalho com vídeos e filmes a 

escola fique atenta às seguintes dicas:  

O TRABALHO COM VÍDEOS/ FILMES 

Ao explorar um vídeo/ filme, deve-se fazer analogias com outras 

concepções, métodos, técnicas e resultados que já foram ou podem 

ser explorados em sala de aula; 

O vídeo/filme pode ter a função de apresentar conceitos novos ou 

já estudados no sentido de motivar o aluno, despertar a curiosidade 

e interesse, além de transmitir as ideias básicas relacionadas com o 

conteúdo da aula; 

O vídeo/filme deve ser complementado pela apresentação dos 

conceitos/conteúdos na forma textual. O texto pode ser mais linear, 

detalhado e acrescido de exercícios de fixação e aplicação. Vídeos e 

textos devem se complementar mutuamente; 

O vídeo/filme tem a capacidade de aproximar o conhecimento 

científico do cotidiano, fazendo com que algumas concepções do 

senso comum passem a se fundamentar nas ciências; 

A dinâmica e o tempo de aula devem ser bem planejados, pois o 

uso do vídeo/filme pressupõe sempre a atuação do professor; 

O vídeo/filme pode ser usado como instrumento de leitura crítica do 

mundo, do conhecimento popular, do conhecimento científico e da 

própria mídia. 

MANDARINO (2002) (adaptado) 

 

 



 

 

           
SUGESTÃO DE SITES SOBRE O TRABALHO COM 

VÍDEOS/FILMES   

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/6048/vamos-assistir-um-

filme 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5703/a-diversao-do-cinema 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5224/meios-de-

comunicacao-cinema-e-a-evolucao-da-imagem 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2940/resenha-critica 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4585/planejamento-da-

producao-de-um-video-de-divulgacao-cientifica 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=293
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