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Este caderno traz instruções básicas que visam auxiliar o
professor na utilização de ferramentas que facilite na gestão de
suas aulas no ensino remoto. É um conjunto integrado de
material como Google Classroom, com as intruções de acesso à
Sala Virtual, Criação de Turmas, Tarefas e Notas. Também
aborda instruções de como o docente pode utilizar o Google Meet
para realizar/participar de videochamadas, como reuniões,
além de integrar esta ferramenta para videochamadas das
turmas no Google Classrrom. Além disso, traz uma série de
ferramentas que podem ser usadas nas aulas remotas com o uso
de Mesa Digitalizadora.
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Introdução

Os recursos educacionais digitais referem-se aos arquivos ou mídias digitais que
estão disponíveis para domínio público ou possuem uma licença para uso, com
a finalidade de proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizado e
pesquisa mais enriquecedora, principalmente neste período de Pandemia.

Essas ferramentas dão suporte necessário para que os professores possam
preparar suas aulas direcionando às expectativas do público (ensino básico,
médio e superior). Dessa forma, este material vem abordar ferramentas e
exemplos de atividades utilizando captura da tela de um computador para
gravação de aulas ou aulas em tempo real.

Inicialmente, apresentaremos o software para captura de tela (OBS Studio), em
seguida sua instalação e configuração para melhor gravação da tela. Por fim,
propomos 3 formatos de atividades que poderão ser utilizadas como exemplo de
aplicação da ferramenta de captura de tela.
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Visite o site oficial do OBS Studio para fazer download do software através

do link abaixo: https://obsproject.com/pt-br/download

O que é o OBS Studio?
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OBS Studio
Página de Download do OBS Studio.

O Open Broadcaster Software Studio ou OBS Studio é um software livre e
de código aberto para gravação de vídeo e transmissão em tempo real.

Baixando

Principais características

 Captura e mistura de vídeo/áudio em tempo real de alto desempenho,
com cenas ilimitadas nas quais você pode alternar através de transições
personalizadas sem interrupções.

 Filtros para fontes de vídeo, como máscara de imagem, correção de cor,
chromakey e muito mais.

 Opções de configuração poderosas e fáceis de usar,. Adicione nos
fontes, duplique as existentes e ajuste suas propriedades sem esforço.

 Painel de Configuração simplificado para rapidamente ajustar suas
transmissões e gravações. Alterne entre diferentes perfis com facilidade.

Na página, selecione seu Sistema Operacional, caso seu computados seja 64

bits clique em “Baixar Insalador”, caso seja 32 bits clique em “Baixar

Instalador (32 bits)”.

Instalando

Passo 1 - Clique no arquivo de após conclusão do download “OBS-Studio-

26.1-Full-Installer-x64.exe”.

Passo 2 - Clique em Executar na caixa de dialogo, veja na imagem a seguir

https://obsproject.com/pt-br/download
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Passo 3 - Clique em Next na caixa de diálogo, veja a imagem a seguir.

Passo 4 - Clique novamente em Next na caixa de diálogo, veja a imagem a

seguir.

Passo 5 - Clique em Install na caixa de diálogo, veja a imagem a seguir.

Passo 6 - Por fim, clique em Finish na caixa de diálogo, veja a imagem a

seguir..

Pronto, seu OBS Studio está instalado mas ainda falta ser configurado.
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Ao abrir OBS Studio pela primeira vez aparece a tela do Assistente de
Configuração, clique em Cancelar pois iremos utilizar a Configuração Avançada.
Veja a imagem a seguir

Configurando

Passo 1 - Clique em Configurações...

Passo 2 - Na aba de Geral selecione as opções de acordo com a imagem

Passo 3 - Na aba de Saída, vá em Modo de saída e selecione a opção

Avançada e preencha as informações de acordo com a imagem abaixo
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Passo 4 - Na mesma aba clique em Gravação e nas opções de Formato de

gravação selecione mp4.

Passo 5 - Na aba Vídeo ajuste as Resoluções de acordo com a imagem.

Passo 6 - Por fim, na aba Avançado ajuste as opções de Vídeo como na

imagem.

Agora já estamos prontos para iniciar nossas atividades de ensino.
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Atividade Assíncrona
O que é uma Atividade Assíncrona?

Atividades Assíncronas no ensino remoto são aquelas consideradas
desconectadas do momento real e/ou atual. Ou seja: não é necessário que
os alunos e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as
tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja adequado.

Construindo o Ambiente

Passo 1 - Abra o OBS Studio e na seção de Cenas crie uma nova Cena
clicando no símbolo de +, digite i nome da Cena Nova e clique em OK.

Passo 2 - Abra uma apresentação de slides e coloque no modo de
apresentação..

Passo 3 - Na seção Fontes.. clique no símbolo de adição e selecione a
opção Captura de janela.

Passo 4 - Agora crie um nome para sua fonte e clique em OK.

Construindo o Ambiente
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Passo 5 - .No painel de Propriedades da sua fonte vá em Janela e selecione
a opção de Apresentação de slides, marque a opção de Compatibilidade
com Multi Adaptador e clique em OK,

Ajuste sua fonte com o tamanho da tela e vamos adicionar WebCam agora.

Passo 6 - .Novamente, na seção Fontes clique no símbolo de adição e
selecione a opção Dispositivo de captura de vídeo.

Passo 7 - Agora crie um nome para sua fonte e clique em OK, como fez
no Passo 4.

Passo 8 - .No painel de Propriedades da sua fonte vá em Dispositivos e
selecione a sua WebCam, depois vá em Tipo de resolução/FPS e selecione a
opção Personalizado, depois vá em Resolução e selecione 1280 x720 e
clique em OK,

Passo 9 - Ajuste a imagem da sua WebCam de acordo com sua preferência
e clique em Iniciar gravação para dar inicio a sua primeira vídeo-aula.
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Passo 10 - Após terminar sua vídeo-aula clique em Interromper gravação
para finalizar a gravação.

Passo 11 - Para localizar o vídeo clique no menu Arquivo e em seguida em
Mostrar gravações.

Passo 1 - Siga os Passos de 1 a 8 da Atividade Assíncrona e ajusta a imagem
da sua WebCam.

O que é uma Atividade Síncrona?

Atividades Síncronas são aquelas em que é necessária a participação do
aluno e professor no mesmo instante e no mesmo ambiente – em nosso
caso, virtual. Assim sendo, ambos devem se conectar no mesmo momento
e interagir entre si de alguma forma para concluírem o objetivo da aula.

Construindo o Ambiente

Atividade Síncrona

Passo 2 - Para configurar sua transmissão de vídeo clique em
Configuração.
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Passo 3 - Na janela de Configuração vá na aba de transmissão e em Serviço
selecione a plataforma onde deseja fazer a transmissão, insira a Chave de
transmissão, clique em Aplicar e depois clique em OK.

Passo 4 - Agora basta clicar em Iniciar transmissão no seu OBS Studio para
começar a transmitir.

Passo 5 - Por fim, clique em Interromper transmissão no seu OBS Studio
para encerrar a live.
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