
Utilizar um guião como ferramenta de ensino
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Um guião é um organizador gráfico que consiste em
ilustrações ou imagens apresentadas numa sequência.
Os guiões são normalmente utilizados em filmes, mas
são especialmente relevantes em salas de aula, uma
vez que são muito visuais. A estratégia de ensino dos
guiões ajudam os alunos a acompanharem as
principais ideias de uma narrativa e os detalhes de
apoio, fazendo-os ilustrar as cenas importantes da
história. O guião pode ser utilizado quando os textos
são lidos em voz alta ou quando os alunos lêem
independentemente.

A visualização e a narração são passos críticos na
aprendizagem de um aluno. Mais do que isso, ser capaz
de estruturar e desconstruir o processo de
aprendizagem é também de primordial importância. 
Os alunos com Distúrbios de Aprendizagem são
frequentemente mais propensos a perder-se nos
textos, perder o foco ou a atenção durante as aulas ou a
tomar notas mal escritas. Como resultado disto, a
utilização de um guião nas aulas (não só na literatura)
pode criar um apoio para os alunos seguirem. 

Modelo de um guião
Selecione o seu modelo de guião com cuidado. Se trabalhar numa
estrutura A4, um guião deve ter pelo menos 2 painéis na horizontal, e
idealmente 3 na vertical. Mais poderia criar uma visão demasiado densa
e demasiado preenchida para os estudantes que precisam de clareza.
Se estiver a utilizar um programa, normalmente o software irá propor
também um formato 3x2.

Ideias principais

 Os alunos desenham as ideias principais e criam o seu guião, ou 
O professor fornece as ideias principais para os alunos.

Pode utilizar o guião de duas formas principais;

 Isto dependerá do nível, capacidades e conhecimentos do seu aluno. É interessante
deixar que os alunos se envolvam ativamente com a sua criatividade. Além disso,
isto permitir-lhe-á avaliar os conhecimentos do seu aluno de uma forma alternativa.



Exemplos

Recursos

Software

https://www.storyboardthat.com/

Um guião usado para explicar os usos de "Get Along" nas aulas de inglês. 

Um website gratuito e útil para o guião é
chamado; Storyboardthat. Esta plataforma
permite-lhe criar guiões para a sua sala de
aula, mas também para os partilhar em
vários formatos. 

Os alunos podem também criar o seu
próprio guião e partilhá-lo com os seus
colegas de turma. 

Há também uma versão premium que
oferece conteúdo adicional.

Para criar guiões online: 
https://www.storyboardthat.com/

Reunir algumas ideias para criar guiões: 
https://elearningindustry.com/create-storyboards-for-effective-elearning-8-tips


