
Canvas Studio
A plataforma de vídeo de última geração

Assistir vídeos não é apenas um passatempo, mas uma maneira 
valiosa de aprimorar o ensino e o aprendizado. Porém, apresentar 
vídeos em sala de aula nem sempre é tão fácil quanto parece, 
afinal, você quer promover atividades de engajamento na classe 
em vez de atividades passivas. Os alunos precisam não apenas 
consumir conteúdo mas compreender e criticar, ler e reagir, obter e 
fornecer conhecimento. Tudo isso é possível com o Canvas Studio.

O Studio fornece um conjunto robusto de ferramentas para criar 
e proporcionar novas experiências de interação e aprendizagem 
digital. Ele te permite criar conteúdo, discussões em vídeo, testes 
incorporados no vídeo e muito mais. O resultado é uma plataforma 
de mídia que estimula a interação e a participação - e não apenas 
um consumo indiferente.

Benefícios para o corpo docente
O Canvas Studio facilita a criação de palestras, mensagens de boas-
vindas e demais conteúdos em vídeo. Você pode carregá-los de 
fontes externas, como do YouTube ou smartphones diretamente para o 
Studio e incorporá-los em seus cursos no Canvas. Acesse o Studio em 
qualquer lugar onde exista o editor de conteúdo avançado no Canvas.

Teste seus alunos à medida que avançam em um vídeo, incorporando 
perguntas que aparecerão na linha do tempo. Os estudantes recebem 
feedback imediato sobre sua pontuação, que é transferida diretamente 
para o Boletim no Canvas.

Você também pode usar o Studio como um tipo de tarefa que deve 
ser enviada. Por exemplo, peça aos alunos para gravar um vídeo de 
dois minutos explicando um conceito ou habilidade. Em seguida, utilize 
as ferramentas de correção do SpeedGrader para aplicar rubricas e 
fornecer um feedback rápido e direcionado no Canvas.

COM O CANVAS STUDIO... 

Os instrutores podem:
• Entregar, hospedar e organizar conteúdos de vídeo
• Promover um envolvimento ativo dos alunos no vídeo 

por meio de comentários e perguntas
• Ver quem assistiu o conteúdo e em que ponto os 

alunos podem estar perdendo interesse

Os alunos podem:
• Transmitir vídeos em plataformas e dispositivos
• Interagir com o conteúdo e compartilhar perguntas e 

ideias diretamente no vídeo
• Fornecer evidências de aprendizado em vídeo com 

ferramentas integradas de criação de conteúdo

Os administradores podem:
• Entregar, hospedar e organizar conteúdo de vídeos de 

maneira econômica
• Oferecer aos professores e alunos uma nova 

e poderosa ferramenta para alcançar objetivos 
educacionais

Saiba mais em instructure.com/pt-br/studio



Saiba mais em: instructure.com/pt-br/studio

Vantagens para os alunos
Com o Studio você elimina a busca por vídeos entre vários 
sites, com dados de login que muitas vezes você já não lembra 
mais. O Canvas Studio permite que os alunos acessem, criem e 
carreguem todos os recursos de vídeo necessários diretamente 
do Canvas. Eles só precisam clicar no ícone do Canvas Studio na 
barra esquerda do Canvas LMS para visualizar, criar ou interagir 
com o vídeo.

Os alunos podem interagir com o conteúdo comentando 
diretamente em vídeos incorporados no Studio, ou enviar um 
vídeo próprio como parte de um projeto. Seus instrutores podem 
assistir o material e deixar comentários.

Além disso, eles podem facilmente capturar suas telas e enviá-las 
para o Studio, gravar vídeos com uma webcam ou arrastar e soltar 
um arquivo para o Canvas. O corpo docente pode ativar um link 
que permite que os alunos baixem e visualizem vídeos, dando a 
eles a liberdade de consumir conteúdo da maneira que preferir.

Adicione o Canvas Studio ao seu 
kit de ferramentas
Para os educadores, interagir com seus alunos é essencial, especialmente 

agora com o crescente número deles na aprendizagem online. E não é apenas 

o conteúdo do vídeo que precisa ser envolvente, mas também as atividades 

em torno dele. Os vídeos devem estimular um diálogo mais significativo entre 

professores e alunos e entre os colegas de classe. Ao utilizar as ferramentas 

que o Studio oferece para as atividades da classe os professores podem 

entender melhor os níveis de envolvimento da turma e descobrir o que está 

funcionando e o que não está. Qualquer que seja a modalidade de ensino 

é preciso tecnologia e estratégia para integrar o uso de vídeos na aula de 

maneira eficaz. O Canvas Studio fornece um único kit de ferramentas integradas 

para que você aproveite o poder da mídia e eleve o aprendizado. Um produto. 

Um preço. Acesso a todos e infinitas possibilidades.

Uma análise de todas as 
interações
O Canvas Studio fornece análises e informações úteis, como quais 
vídeos os alunos estão assistindo, qual parte do conteúdo e por quanto 
tempo. Você pode ver os dados de toda a sua turma ou visualizar alunos 
específicos. Tudo isso contribui para uma compreensão profunda e 
inestimável de como os alunos consomem vídeos e qual a forma mais 
produtiva de interagir com eles.

Como a solução incentiva a aprendizagem ativa, os professores e 
designers instrucionais podem estudar o ciclo de feedback e entender 
melhor qual conteúdo é mais eficaz. A partir daí você organiza os seus 
materiais na categoria mais adequada e gerencia arquivos enviados e 
compartilhados.


