Claranet Portugal
E-learning Solutions

Exemplo
– Video CTR
Training
Explicação - Croma em Tempo Real com Ator
• Breves vídeos promocionais nos quais o especialista/ator se encontra “dentro” de uma apresentação e interatua com recursos
gráficos que enriquecem a sua explicação (imagens, vídeos, áudios, textos…)
• Vídeos de até 3 minutos de duração para promover produtos, serviços, soluções, etc., de uma maneira direta e profissional.
• Apresentador pode ser Ator/Atriz

Exemplo
Atividades
Centro- de
Exames

Exemplo
- Avaliação
E-learning

Exemplo
– Video com Pós-Edição
E-learning
Explicação – Video com Pós-Edição
Existe a possibilidade de integrar no curso um vídeo teaser inicial que promova o curso ou mesmo o tema em questão. Esta opção aumenta o engagement
do aluno ao curso e funciona como um teaser para a aprendizagem.
Um bom vídeo promocional deve ser concreto e dar uma sensação de convicção, tudo num formato atraente e em poucos segundos.
É essencial manter a atenção do aluno até o final da mensagem para que ela fique na memória, transmitindo-a com clareza e no máximo em dois
minutos.

ESTRUCTURA DE UM BOM VÍDEO
“90 segundos devem ser suficientes para transmitir a sua ideia de forma eficaz”.

Primeiros 5 segundos
Seguintes 25 segundos

•

Colocamos a sua imagem, a sua marca, o seu logo… fixamos a atenção.

•

Boas-vindas e apresentação da ideia de forma concreta e esquemática.

•

Objetivo: apresentar uma ideia.

•

Desenvolvemos a ideia ou produto orientando a mensagem aos benefícios
que trazem ao aluno.

•

Objetivo: envolver e convencer.

•

Mostramos o produto.

•

Objetivo: criar expectativas com base numa linguagem visual que deve ficar
na memória do aluno.

•

Despedida, agradecimento e fecho com uma frase ou lema final.

•

Objetivo: fechar visualmente a ideia.

25 segundos mais

Outros 25 segundos

Últimos 10 segundos

Exemplo
– Video com Pós-Edição
E-learning
Este video está indicado como extra no orçamento da proposta e encontra-se na demo NOS no inicio do curso

Exemplo
– Curso em formato WEBPAGE
E-learning
Explicação - WEBPAGE
•

Neste formato, os conteúdos são distribuídos não linearmente e incluem uma grande variedade de recursos interativos multimédia de excelente
qualidade visual, que geram um alto impacto na aprendizagem.

•

O formato de website habilita os alunos a navegar e interagir mais livremente com o conteúdo.

•

Seguindo muitas vezes uma ordem predefinida, os alunos vão cumprindo a visualização do conteúdo e interagindo com cada recurso.

•

Neste sentido o atual curso pode ser desenvolvido todo dentro de uma webpage, onde incluiria os elementos formativos do curso, tais como vídeos
introdutório teaser (por exemplo), o curso em si tal como apresentado na demo e uma avaliação final, tudo no mesmo ecrã digital.

•

Cada elemento teria associado um identificador de progresso, facilitando assim ao aluno perceber que conteúdos já visualizou e quais faltam completar.

•

Esta solução é completamente entregue em formato SCORM, registando o progresso do aluno.

O que torna este formato de curso diferente
•

São cursos de eLearning (com seguimento SCORM) que são lançados a partir de um ambiente de aprendizagem virtual ou de um suporte Web (página
autenticada, intranet, etc.).

•

Ao aceder aos recursos, o aluno terá a sensação de navegar dentro de uma página web com um design atual e impactante.

•

A experiência de aprendizagem é menos linear e promove a navegação mais livre, a consulta de conteúdo e a interação com os recursos.

•

Estão totalmente adaptados à mobilidade (responsive e multidispositivo).

•

Os cursos incluem a opção multilingue para o aluno escolher o idioma no qual pretende formar-se.

•

A aprendizagem ativa (aprendizagem por fazer – learning by doing) é promovida através da inclusão de diferentes recursos didáticos multimédia:
vídeos, pop-ups, documentação para download, URLs externos, etc.

Exemplo
–WEBPAGE
E-learning
A WEBPAGE estará indicado como extra no orçamento da proposta

Clique diretamente sobre
qualquer uma das imagens
para visualizar a webpage a
funcionar.

