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PROJETO BOOKTRAILER
A partir de uma parceria entre a Informática Educativa e a disciplina de Língua
Portuguesa, iniciamos, na última aula, o projeto Booktrailer (título provisório). Dentre as
atividades realizadas (ou a serem realizadas), temos:
 Seleção de um livro.
 Coleta de informações sobre o livro (título, autor(es), editora, ano de publicação,
público-alvo, etc.).
 Elaboração de uma resenha sobre o livro (resumo + opinião + argumento).
 Coleta de material para a elaboração do booktrailer (fotos do livro, frases de
opinião sobre o livro, arquivos de áudio para a trilha sonora, ilustrações, etc.).
 Elaboração de um roteiro para o booktrailer.
 Montagem do booktrailer com o uso do editor de vídeos Windows Movie Maker
com base no roteiro elaborado e no material coletado.
Sobre o livro selecionado por você, preencha a ficha abaixo:
Título
Autor(es)
Editora
Gênero
Efeito pretendido
no leitor
Público-alvo
Ano
No quadro abaixo, transcreva sua resenha, organizando-a conforme solicitado:
Resenha completa:
Trecho referente ao
resumo:
Trechos referentes
à sua opinião sobre
o livro:
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Argumentos
apresentados:

Sobre a coleta e organização do material
a) Fotos – você deverá fotografar o seu livro ou procurar fotos sobre o mesmo na web.
b) Frases de opinião – procure na web por frases de opinião sobre o livro selecionado. Os
textos podem incluir argumentos de autoridade (outros autores, por exemplo) ou de
outros leitores.
c) Ilustrações – Caso o livro tenha ilustrações, fotografe-as. Caso contrário, procure na
web por imagens que ilustrem o livro escolhido. Se preferir, elabore suas próprias
ilustrações, seja por meio de desenhos manuscritos, digitais ou montagens feitas com
diferentes imagens. Use sua criatividade.
d) Trilha sonora – Procure por arquivos de áudio adequados ao projeto do seu
booktrailer. Veja ao final deste roteiro algumas sugestões de sites com arquivos de áudio.
Todo o material coletado deverá ser salvo corretamente em sua pasta no servidor.
Lembre-se de renomeá-la (nº da máquina + seu nome) antes de iniciar o armazenamento
dos arquivos.

Sobre a elaboração do roteiro do booktrailer
Nesta etapa, você deverá converter a sua resenha (texto contendo apenas elementos
verbais) em um projeto para um booktrailer (que deverá conter elementos verbais e não
verbais).
Antes de elaborar o seu roteiro, reflita sobre as perguntas abaixo com base no material
coletado.
Com relação ao resumo:
a) Como você pretende apresentar o resumo do livro? (frases resumindo a história,
imagens em sequência cronológica, combinação de imagens e frases, trechos
selecionados do livro, etc).
b) Que paleta de cores você pretende usar em seu booktrailer (cores claras, escuras,
cores quentes, tons de cinza, etc)? Por quê? Que efeitos você pretende provocar com
essa escolha?
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c) Que arquivos de áudio poderiam ser usados para reforçar a temática apresentada no
livro (romance, terror, suspense, etc.)?
Com relação à sua opinião sobre o livro
a) Que adjetivos melhor descrevem o livro selecionado por você?
b) Que recursos poderiam ser usados em seu booktrailer para ilustrar a sua opinião?
c) Que trechos do livro poderiam ser usados para ilustrar a sua opinião sobre ele?
Transcreva-os abaixo, indicando a página.
Sobre os argumentos
a) Dentre os diferentes textos de opinião que você encontrou na web, quais reforçam ou
complementam a sua opinião sobre o livro? Transcreva-os abaixo, indicando a autoria
dos mesmos.
b) O livro selecionado participou de alguma feira de livros? Ganhou algum prêmio? Qual/
quais?
Agora que você já refletiu sobre os elementos verbais e não-verbais que você pretende
usar em seu booktrailer, vamos dar início à elaboração do roteiro?

Um exemplo de roteiro
Veja abaixo um possível roteiro para o booktrailer sobre o livro “O Pequeno Príncipe”,
apresentado na última aula:
INTRODUÇÃO:
O vídeo começa com a apresentação do título e do autor do livro seguida de uma *frase
reforçando a ideia de ele foi escrito não apenas para crianças, mas para adultos também.
Uma música de ninar ajuda a reforçar essa ideia. Imagens da capa do livro e fotos do
autor são exibidas durante a introdução.
*Texto a ser exibido na introdução: Aparentemente um livro infantil, mas que é, na
verdade, um livro dedicado à criança que todo adulto foi um dia...
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DESENVOLVIMENTO:
Frases resumindo a história do livro vão sendo exibidas. Ilustrações do próprio livro
ajudam a resumir a história, ao serem apresentadas na sequência da narrativa.
Frases
01. O pequeno príncipe vivia sozinho em um planeta do tamanho de uma casa, que tinha
três vulcões, dois ativos e um extinto. – Imagem do planeta com o vulcão.
02. Tinha também uma flor que, apesar de belíssima, era muito orgulhosa e cheia de
caprichos... – Imagem da flor.
03. Ele vivia para atender seus desejos, pois a amava muito. Mas o orgulho dela fez com
que ele se entristecesse. – Imagem do Pequeno Príncipe com a flor.
04. E partisse em uma viagem pela galáxia em busca de amigos. – Imagem da viagem
05. Nos planetas por onde passou, conheceu personagens inusitados... – Imagens dos
personagens.
06. Que, um a um, através de seus erros e acertos, ensinaram-lhe valiosíssimas lições de
vida. – Imagens dos personagens sendo exibidas com efeito de zoom, uma a uma.
07. Mas foi na Terra, com uma raposa, que ele aprendeu a mais importante de todas
elas... – Imagem da raposa.
08. Aprendeu o segredo da verdadeira amizade... – Imagem do Pequeno Príncipe
09. Do verdadeiro amor... - Imagem do Pequeno Príncipe
CONCLUSÃO
10. Aprenda você também essas lições... – Imagem do céu extraída das ilustrações do
livro
11. Desvende esse segredo... – Imagem do céu extraída das ilustrações do livro
12. Reencontre a criança perdida dentro de si...
CRÉDITOS
Produção: Karina e Manuela
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O seu roteiro
Apresente de forma resumida todas “as suas ideias” na ordem em que elas deverão ser
apresentadas no booktrailer. Lembre-se de que o seu booktrailer deverá conter, com o
uso de recursos verbais e não verbais, um resumo da história, sua opinião sobre o livro
(que poderá estar explícita ou implícita) e argumentos que sustentem a sua opinião.
Introdução:
Desenvolvimento:
Conclusão:
Créditos:

Anexos
01 - Roteiro de uso do programa Windows Live Move Maker disponível em:
http://www.cp2.g12.br/blog/labre2/files/2012/10/roteiro_moviemaker2.pdf
02 - Site com músicas licenciadas – Jamendo –
Exemplo: http://www.jamendo.com/en/list/p192433/best-of-jamendo-instrumental
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Obs. Após selecionar a música desejada, basta clicar no link de download à esquerda do título.

03 – Arquivos de áudio gratuitos - https://sites.google.com/site/prolec03/editores-deaudio
04 – Roteiro de uso do Audacity – Editor de áudio disponível em:
http://www.cp2.g12.br/blog/labre2/programas-e-tutoriais/audacity/

