
Módulo 1: Utilidades do Storyline 3'

Utilidades de uma ferramenta de autoria
Desenho instrucional
Desenvolvimento de conteúdos

Módulo 2: Interface e Funcionalidades do Storyline 3'

Interface
Funcionalidades
Blocos de construção
Usar slides, camadas, gatilhos e estados
História, cena, e slide view

Módulo 3: Personagens

Usando caracteres para compreender triggers e estados
Edição do slide personagem com camadas
Adição de gatilhos adicionais para botões
Propriedades da camada

Módulo 4: Adicionando Conteúdo a seu Curso

Curso de design
Design do slide
Ilustrações: fotos, imagem, formas, e legendas
Mídia - Vídeo - Flash
Áudio
Objeto web
Linha do tempo
Animações
Introduzir "região zoom" feature
Módulo 5: Adicionando Conteúdo a seu Curso II
Modelos
Objetos interativos

ARTICULATE
STORYLINE 3'
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Trigger
Botão
Hotspot
Marcador
Entrada de dados
Painel de rolagem
Rato - mouse over

Módulo 6: Criação de Avaliações

Perguntas classificatória ou de pesquisa
Freeform perguntas lab
Banco pergunta
Slides de resultados

Módulo 7: Gravação de Tela

Registre seu laboratório screencast
Gravação de "passo-a-passo slides"
Sintonia fina slides: "ação fine tuning" feature
Fina sintonia slides: ajustando os hotspots
Utilizando as "propriedades" características

Módulo 8: Publicando seu Módulo

Publicar para lms ou articulate online
Relatórios e acompanhamento
Publicação para html5 e dispositivos móveis
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Informações Gerais

- Tutoria: É ativa e disponível via AVA, Skype, WhastApp e atendimento em tempo
real. O seu projeto contará com a análise personalizada do professor e a indicação de
correções, bem como indicação de material complementar e dicas de ferramentas.

- Orientação Técnica: Neste curso não é necessário conhecimento prévio do uso de
programas ou softwares educacionais.

- Carga Horária: Todo o acesso aos recursos, atividades, fóruns, apresentações, chat,
webinars, palestras, download de material didático digital entre outros constam nos
log's de acesso do aluno e são devidamente contabilizados como carga horária do
curso.

Metodologia

Todos os nossos cursos são desenhados para você obter o máximo de aproveitamento
possível. Você será convidado a trazer para a sala de aula um assunto da sua
preferência e usá-lo como referência para desenvolver as peças pedagógicas. Você
vai desenvolver um projeto de curso ou treinamento aplicando as técnicas aprendidas
durante o percurso didático e concluirá o curso com um projeto/portfólio em mãos.
Durante o curso você poderá escolher um software, um aplicativo ou plataforma
educacional da sua preferência para desenvolver o seu projeto de curso ou
treinamento. Trabalhamos com metodologias ativas e aprendizagem baseada em
projetos, ou seja, você aprende fazendo (com a mão na massa). Desta forma achamos
interessante você aproveitar essa oportunidade para desenvolver aquele projeto que
você quer ou precisa desenvolver.

Recursos Didáticos

- Vídeoaulas gravadas
- Apostilas digitais para download (durante o curso)
- Webconferências com horário pré-agendado, a gravação ficará disponível no AVA
- Fóruns interativos para entrega de atividades e networking
- Acesso a softwares, aplicativos e plataformas para desenvolver projetos
- Convite para eventos e palestras online com certificação gratuita

SOBRE A EXPERIÊNCIA
DE APRENDIZAGEM
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