
ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADE FINAL PARA FINS DE
CERTIFICAÇÃO DO CONSULTOR

Utilizando todos os conhecimentos desenvolvidos ao longo deste curso, assista
ao vídeo “Um Conto de Natal” com audiodescrição disponível nesse link
https://goo.gl/Bsxioo.

Posteriormente faça o download do arquivo do roteiro disponível neste link e
faça a leitura do roteiro de audiodescrição e assista novamente o vídeo
quantas vezes achar necessário.

No mesmo arquivo do roteiro ao final dele, apresente a sua análise,
considerações, sugestões e valide o roteiro.

Para apresentar as suas sugestões e considerações, escreva logo abaixo da
frase que indica a audiodescrição no roteiro e justifique suas escolhas. Pode
justifica-las com base nas diretrizes e no conteúdo das videoaulas.

Em seguida, a partir das suas escolhas e sugestões reescreva o roteiro no final
do arquivo, com as alterações que julgar pertinente e encaminhe o arquivo para
o e-mail contato@cursoaudiodescricao.com.br até 31 de maio de 2018, com o
título no assunto "Atividade Final (seu nome). Para que a consultora Luciane
Molina tenha tempo hábil de corrigir e encaminhar com sugestões de ajustes.

Essa atividade vale de 0 a 10 pontos. Para ser aprovado no curso e receber a
certificação você precisa obter uma nota igual ou acima de 6 pontos.

O ambiente do curso ficará disponível para que você tenha acesso até o dia 30
de junho.

Digite o seu nome completo sem abreviações para constar no certificado:

Digite RG e CPF para constar no certificado:

ROTEIRO: UM CONTO DE NATAL

Link https://goo.gl/Bsxioo.

Início do roteiro

0:00
Detalhe do rosto de uma menina que tem Síndrome de Down

0:02
Na calçada, ela aciona o cronômetro no relógio de pulso.

0:04

https://goo.gl/Bsxioo
mailto:contato@cursoaudiodescricao.com.br
https://goo.gl/Bsxioo


Na varanda, um homem grisalho observa a menina que corre.

0:08
Na tela, uma xícara de café. Sobre ela a frase: Sadia apresenta.

0:15
Surge na tela: Um conto de natal

0:19
Ele retira da gaveta um relógio de bolso.

0:21
Dentro da gaveta, fotografias mostram ele mais jovem vencendo uma corrida.

0:26
A menina passa correndo em frente a varanda. O homem grisalho olha o
relógio.

0:28
Desapontada, ela também confere o cronômetro.

0:30
A menina comprimenta um homem de cabelo avermelhado que retira uma
árvore de Natal do porta malas.

0:38
numa biblioteca, o homem grisalho folheia um livro de alongamento.

0:40
Na calçada, um pacote embrulhado com laço dourado.

0:43
A menina pega o pacote do chão e espia ao redor.

0:45
Noite. a menina copia alongamentos do livro em cima da cama.

0:47
dia. Na calçada, ela faz alongamentos. Olha para o relógio e corre

0:49
passa correndo na frente da varanda e vê o homem de barba grisalha se
exercitando.

0:53
ele a observa.

1:02
o homem ordena que o cão corra junto da menina



1:05
O cão corre mais rápido e a deixa para trás.

1:13
imagens alternadas do cão e da menina correndo em frente a um lago.

1:17
numa rua, faixa escrita: Grande corrida de natal.

1:19
Várias meninas fazem alongamento

1:20
a corrida começa

1:26
Na arquibancada, o homem de cabelo avermelhado torce, o de barba grisalho
assiste.

1:28
o cão passa correndo ao lado das meninas.

1:29
a menina down corre, acompanhando o cão.

1:34
Elas cruzam pela linha de chegada.

1:40
da arquibancada, o homem grisalho acompanha todas as meninas
comemorando juntas

1:46
a menina com down vê o cão indo em direção dele.

1:49
Cidade com luzes de natal.

1:50
Na varanda, o homem grisalho sentado.

1:51
o cão, carregando uma medalha no pescoço, chega e acomoda-se na frente
dele.

1:52
A menina o chama fazendo gestos com a mão.
2:00
ele tira os óculos e a menina o olha admirada.



2:05
eles entram em uma casa acompanhados pelo homem de cabelo
avermelhado/.

2:07
uma mulher entra na sala com um frango assado nas mãos

2:14
pessoas sentadas ao redor da mesa.

2:16
O homem grisalho retira a medalha do pescoço do cão e coloca no da menina.

2:21
a menina pega a medalha e sorri

2:23
surge na tela: O natal não é isso?

2:25
fazer alguém se sentir amado?

2:28
letreiro: Sadia, há 73 anos alimentando o bem.

Final do Roteiro

A partir das suas escolhas e sugestões reescreva o roteiro inserindo as
alterações que julgar pertinente e encaminhe o arquivo para o e-mail da
Consultora Luciane Molina


