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Storyboarding é um total desperdício de tempo? O uso de 
ferramentas digitais para criar o conteúdo final do curso ou da 
gamificação pode ser facilmente alterado a partir dos comentários 
recebidos de colegas de trabalho ou clientes. Mas o esforço 
necessário para criar um storyboard pode ser encarado como um 
total desperdício de tempo? Por que gastar o esforço se 
preocupando com scripts?  

Não se engane! Storyboards são muito importantes pois limitam as 
possibilidades de re-implementação e não desperdiça o seu 
dinheiro e nem o seu tempo e de seus revisores. Para tanto é muito 
importante: familiarizar-se com a necessidade do storyboard. Afinal. 
os storyboards se aplicam à preparação do Design Instrucional. 

Características os storyboards que deve ter:  

1. Os storyboards devem ter uma meta e um benefício claramente 
definidos 

2. Os elementos do storyboard devem ter apenas alguns detalhes. 
3. Os storyboards devem ser visuais 
4. Os storyboards devem ser projetados para serem alterados; 

portanto, a reordenação precisa ser fácil 
5. Os storyboards devem ter os elementos necessários para 

fornecer um modelo 
6. Os storyboards devem ser modulares e reutilizáveis. Usar uma 

hierarquia (estrutura aninhada) seria ainda melhor 
7. Os storyboards devem ter um objetivo 
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"É muito fácil para qualquer 
storyboard desviar-se da 

atenção original do projeto. 
Ter um pager único que 
resuma as razões e os 

benefícios pode ser um longo 
caminho. Essa visão geral é 

vital para você e seus 
revisores manterem o 

contexto do projeto em mente 
durante todo o processo". 
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1. O conteúdo dos storyboards deve ser simples 

Todos nós tendemos a ficar um pouco detalhados demais ao 
criar nossas "obras-primas". A simplicidade conta mais.  

O texto do storyboard não precisa ser perfeito. Um 
storyboard é uma maquete, um rascunho. Não é o produto 
final. Existem ferramentas que o força a simplificar o texto 
com uma nota de legibilidade no seu texto. Pesquise mais em 
nosso blog 

2. Os storyboards devem ser visuais 

A maioria de nós retém informações com recursos visuais 
(gráficos). Um parágrafo que consiste em detalhes financeiros 
é muito mais difícil de entender do que um gráfico de barras. 
Um conceito é mais compreensível se desenhado como um 
relacionamento visual.  

E há outro benefício: qualquer pessoa envolvida com o 
design do UX (User Experience) sabe que a visualização 
beneficia significa colaboração e entendimento. Um 
excelente tutorial sobre o design do UX você acessa em 
nosso blog. Você precisa desenhar uma maneira de criar ou 
importar um gráfico para um quadro de storyboard. Se você 
importar um gráfico, mantenha uma cópia do gráfico em uma 
subpasta junto com o storyboard. Os aplicativos de contorno 
típicos acomodam apenas texto e símbolos. Não permita 
gráficos. O Microsoft PowerPoint e o Word são muito bons em 
lidar com a mistura de texto com gráficos. 

REGRAS GERAIS DOS STBS
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3. Os storyboards devem ser projetados para mudança 

A arte do storyboard exige que os tópicos (quadros do 
storyboard) se movam com base em como os tópicos se 
relacionam entre si. Se o fluxo de quadros do storyboard 
precisar de ajustes, basta arrastá-los para uma nova posição. 
No entanto, muitos modelos de storyboard requerem uma 
página específica (slide) ou use um formato fixo (como três 
storyboards por página).  

Como resultado, depois de confirmar um quadro de 
storyboard, poderá ser difícil fazer grandes alterações, 
dependendo da ferramenta usada. Exemplo: o Microsoft 
Word não é o melhor ferramenta para storyboard. 

4. Os storyboards devem ter todos os elementos. 

Um storyboard consiste em quadros que incorporam vários 
elementos básicos para definir adequadamente uma 
maquete preliminar. Um storyboard deve incluir título de tela, 
gráficos, navegação, texto, script de áudio e comentários de 
revisão.  

Pode haver alguns outros elementos que podem ser úteis, 
incluindo o objetivo do quadro de storyboard, referências 
específicas à pasta de trabalho ou material de apostila, 
integridade (o quadro é considerado concluído?) e até 
mesmo um código exclusivo (não um número de página) 
para referência específica. Especifique a fonte, pois pode 
haver momentos em que o material final é gravado a partir de 
outra ferramenta. 
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5. Torne o Storyboard reutilizável 

Provavelmente, você descobrirá que os storyboards contêm 
informações que podem ser reutilizadas. Projetar algo que 
possa ser reaproveitado para outros usos é um conceito 
muito poderoso. Um storyboard para um futuro produto de 
gamificação inclui uma visão geral do jogo, ele também deve 
ser aplicado a uma visão geral do produto e a uma pesquisa 
de clientes.  

O benefício é que você economiza tempo e seu design é 
consistente. Por esse motivo indicamos o modelo de 
storyboard que especifica as dimensões da tela (4: 3 e 16:10), 
como bem como caixas de seleção para outros usos 
(marketing, suporte etc.).  

6. Ninguém gosta de conteúdo chato 

Você precisa tornar seu conteúdo interessante se deseja 
envolver seus alunos, mas essa não é uma tarefa fácil.Para 
conseguir isso, existem várias técnicas que você pode usar. 
Estas técnicas são usadas por muitos profissionais em todas 
as formas de arte e eles garantem que seu conteúdo seja 
mais interessante, trazendo seus melhores elementos.  

É uma questão simples de conhecimento e compromisso, 
mas se você seguir este conselho, encontrará seus alunos 
sempre voltando para obter mais! Atente à importância dos 
scripts e do storyboard para criar um programa de 
treinamento eficiente, você precisa ter um conteúdo 
interessante e envolvente. 
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Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.



7. Crie um fluxo narrativo para tornar seu conteúdo mais 
interessante 

Acreditamos que os melhores educadores são contadores de 
histórias, porque impregnam aprendizado com imaginação, 
ensinando-nos a visualizar e pensar sobre as coisas, em vez 
de simplesmente nos apresentar informações. A narrativa 
ajuda os educadores a demonstrarem idéias de forma criativa 
e oferece uma maneira de entender os alunos Contar 
histórias é saber que tudo, desde a primeira até a última frase, 
está levando a um objetivo singular, nesse caso, o objetivo de 
aprendizado. 

Os elementos de uma grande história incluem: 

• Protagonista com objetivos 
• Parte em uma jornada 
• Enfrenta obstáculo inesperado 
• O protagonista tenta superar o obstáculo 
• Conclusão do Climax 
• Aplique a teoria cognitiva ao aprendizado multimídia 

As nossas mentes respondem bem às entradas multimídia. As 
imagens transmitem informações 60.000 vezes mais rápido 
que as palavras. Nossos cérebros são conectados para 
receber informações de várias fontes, ou seja, multimodais. O 
melhor aprendizado ocorre quando palavras e imagens são 
combinadas intencionalmente.  

O mix de texto, imagens, áudio, animação e vídeo é o 
aprendizado on-line geralmente é falho, resultando em 
sobrecarga cognitiva. 

REGRAS GERAIS DOS STBS
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8. Usando vídeo 

• O enquadramento adequado: basta seguir a regra dos 
terços: dividir sua tela em terços vertical e horizontalmente. 
A maioria das câmeras possui uma configuração de linha de 
grade para fazer isso por você. Em seguida, você coloca as 
informações mais relevantes nos pontos de interseção das 
linhas de grade. Esses pontos carregam "peso" magnético 
que naturalmente atrai nossos olhos. 

•Crie um efeito agradável para o espectador colocando 
pontos focais, como os olhos de uma pessoa, nesses pontos 
de interseção. 

•As bordas de uma moldura também são magnéticas. Os 
objetos muito próximos das bordas aparecerão como se 
estivessem sendo puxados para fora da tela. Deixe espaço 
entre as bordas da moldura e do objeto. 

•Lemos quadros, assim como o texto, da esquerda para a 
direita. Prestamos mais atenção à direita da tela (o último 
local em que nossos olhos descansam após uma 
digitalização), então coloque seus pontos focais lá. 

•Plano de fundo - A chave para o plano de fundo é criar 
profundidade. Deixe um amplo espaço atrás do assunto. 
Você deseja focar no assunto, deixando um borrão suave no 
plano de fundo atrás deles. Os acessórios e o plano de 
fundo contam uma história, portanto, seja intencional sobre 
o que você coloca lá. 

• Iluminação - O erro clássico de iluminação é apontar a 
câmera para o assunto com uma fonte de luz por trás deles. 
Se você quiser mostrar um local externo no quadro, 
posicione o assunto em ângulo e equilibre a luz da janela 
com luz artificial. da direção oposta.
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9. Fornecer maneiras de os alunos praticarem em novos 
contextos 

O comportamento é moldado por suas conseqüências: 
consistência e tempo desempenham papéis importantes na 
formação de novos comportamentos.Comportamentos 
complexos são melhor aprendidos por meio de reforço 
contínuo, no qual o comportamento desejado é reforçado 
toda vez que é realizado. 

Estas são as descobertas do professor de psicologia de 
Harvard B.F. Skinner: Reforce os comportamentos que você 
deseja que os alunos demonstrem usando cenários e 
roleplays como maneiras de introduzir novos contextos nos 
quais aplicar o conhecimento que estão reunindo.  

Eles são efetivamente eficazes no aprendizado on-line ao usar 
uma abordagem combinada que também considera o 
reforço off-line. isso nas etapas finais. 

10. Experimentar o conteúdo de várias maneiras também 
ajuda os alunos a fazer conexões significativas entre os 
conceitos, maximizando a recuperação. 

Incorpore o trabalho em grupo nos elementos da prática: 
mudar do fórum principal da classe para um fórum menor, 
geralmente liderado por estudantes, cria um espaço menos 
formal e maior facilidade para se conectar socialmente.  

Quando os alunos se comunicam entre si, sentem-se mais à 
vontade e iguais aos seus pares. 
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Q uais as  principais vantagens obtidas pela inclusão de 
storyboards na criação de conteúdo do eLearning, 
tanto da perspectiva do aprendizado quanto dos 

negócios. Como qualquer outro processo de design digital, o 
eLearning precisa ser bem planejado para oferecer uma 
experiência eficaz para o público. Uma maneira de fazer isso é 
usar storyboards ao projetas esses cursos virtuais `` Um mapa 
que guia os profissionais designers instrucionais em todos os 
aspectos do seu projeto de curso. 

Aqui no IDI projetamos um Canva que pode auxiliar os 
processos iniciais de análise contextual. Mas voltando aos 
storyboards atente que eles tornam o processo de design e 
desenvolvimento muito mais eficiente, pois eles podem não 
apenas ajudar os profissionais a ilustrar suas idéias, como 
oferecer um engajamento, visual de tirar o fôlego e realmente 
criar experiências ricas de aprendizagem  para o seu público “.  
Aqui estão eles. 

1. As partes interessadas obtêm uma visão melhor das idéias 
do designer instrucional 

Através do storyboard, todas as partes interessadas envolvidas 
em um projeto de eLearning podem ver uma versão planejada 
do curso muito antes de terminar. Por exemplo, um cliente 

pode ver exatamente como um desenvolvedor de eLearning 
apresentará o material do curso e se os principais objetivos de 
aprendizagem são: sendo cumpridos através das atividades de 
aprendizagem propostas. 

De outro ponto de vista, um especialista consultado sobre o 
assunto pode ver como o conteúdo será entregue ao aluno.  

Ele pode aconselhar sobre quaisquer alterações e fazer 
alterações antes que o desenvolvimento comece. 

2. Eles melhoram a colaboração da equipe em um projeto 

O uso de storyboards no eLearning permite que um designer 
líder delineie os objetivos de aprendizado no início de um 
projeto, o que significa que uma equipe maior pode trabalhar 
para encontrá-los mais adiante, com o mínimo de confusão. 

Um exemplo seria se projetássemos um curso para um cliente, 
poderíamos criar um storyboard contendo todas as principais 
mensagens que precisamos que os alunos saibam e como 
gostaríamos que eles chegassem lá.  

Preocupe-se com o quanto seguro estão de que essas 
mensagens-chave não sejam perdidas ou diluídas por conta 
de um mal-entendido sobre o que é realmente o curso. 

Porque storyboards são tão poderosos? 
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3. Eles aceleram o processo de criação de conteúdo 

O storyboard permite que um desenvolvedor de eLearning 
coloque uma escala de tempo realista em um projeto. 
Naturalmente não demoram tanto quanto o produto acabado 
para criar; portanto, um desenvolvedor pode aprovar e assinar 
um projeto rapidamente por um cliente antes de adicionar os 
retoques finais mais tarde. Isso reduz o tempo desperdiçado 
em recursos desnecessários. precisam ser removidos se não 
forem da satisfação do cliente. O cliente também pode ser 
informado sobre a localização do desenvolvedor no projeto, 
descrevendo os diferentes estágios que o curso pode levar 
antes da conclusão; em vez de apresentar o artigo final e 
esperar que seja exatamente o que eles esperavam da 
primeira vez. 

4. Ajudam a priorizar o foco nos objetivos de aprendizagem 

Depois de descrever quais serão os objetivos de 
aprendizagem de um curso, a próxima etapa será descobrir 
como o aluno os alcançará. O storyboard permite que um 
desenvolvedor destaque a importância de interações e 
cenários de ramificação, que são essenciais para os métodos 
modernos de entrega, como contar histórias digitais e 
aprendizado baseado em jogos. Simplesmente "fazer as pazes 
à medida que avança" pode fazer com que o curso fique sem 
foco e perca os objetivos de aprendizado entre conteúdos 
desnecessários.  

5. Eles levam a uma narrativa eficaz 

Não é coincidência que cineastas, artistas gráficos e 
animadores usem o storyboard para descrever como seus 
projetos serão bem sucedidos, e a aprendizagem não deve ser 
diferente.  

Sabe-se que a integração de uma história em um curso pode 
levar a um maior envolvimento do aluno. Isso pode ajudar o 
aluno a se relacionar com o material do curso e fornecer uma 
narrativa lógica para sustentar os objetivos de aprendizagem.  

Com o storyboard, você pode ver se uma história em potencial 
é realista ou relevante para a indústria para a qual o curso se 
destina - e alterá-la rapidamente, se necessário. 

Continuando…

Fonte: Unsplash
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Benefícios do Storyboard 

1. Coloca todos na mesma página. 
2. Os storyboards envolvem todos os 

envolvidos no projeto na mesma 
página, especificando qual conteúdo 
será desenvolvido e como. 

3. Inicia acordos mútuos. 
4. Incentiva a colaboração. 
5. Oferece a capacidade de repensar o 

design do curso. 
6. Pode economizar tempo e dinheiro. 
7. Dicas para o rápido desenvolvimento 

de storyboard
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O s storyboards são elementos muito importantes do 
desenvolvimento do aprendizagem; eles direcionam 
os alunos para alcançar o objetivo de desempenho, 

reduzindo também uma orientação clara ao desenvolvedor 
para criar uma experiência eficaz. Escrever e formatar um 
storyboard consome tempo; no entanto, é o aspecto mais 
importante da criação de cursos e eficaz para o ponto de vista 
dos alunos. A criação de material envolvente será definida 
neste estágio, pois exige várias revisões que consistem em 
comentários de especialistas em cada slide.  

Os storyboards do são documentos que indicam os elementos 
visuais, de texto e de áudio de todas as telas do curso. Não 
existe apenas uma maneira de criar um storyboard; muitos 
Designers Instrucionais usam abordagens diferentes. Mas um 
storyboard contém, no mínimo,  as seguintes informações: 

1. Nome do Projeto 
2. Título da tela 
3. Número da tela 
4. Informação gráfica 
5. Navegação 
6. Roteiro de áudio 
7. Comentários 
8. Conceitos principais do storyboard 

Abordagem baseada em texto. 

Nos storyboards baseados em texto, o Designer Instrucional 
grava todas as informações, incluindo elementos gráficos, 
script de áudio, animação, navegação, comentários, etc., em 
um formato de escrita. Essa abordagem é ideal para o nível 
inicial de desenvolvimento. 

Tipo visual e protótipo rápido 

Esse é o tipo mais comum de storyboard; nesse formato, todas 
as informações são cobertas com texto e gráficos visuais para 
criar o documento. O protótipo rápido é o storyboard que cria 
diretamente usando ferramentas de autoria; é uma das 
maneiras mais rápidas de criar cursos, além de ajudar a criar a 
versão de rascunho dos módulos de aprendizagem que pode 
ser transformada em um curso com facilidade e pouco esforço.  

O eLearning fica mais rápido com a mudança da tecnologia, o 
que cria uma necessidade de desenvolvimento mais rápido e 
com menor custo. Repassamos a você estes detalhes pelo 
tempo que o IDI tem trabalhando com clientes e alunos. 
Procure sempre por boas ferramentas para te ajudar a se 
tornar mais produtivo. Esperamos que tenha gostado do 
material e lembre-se: acesse esse e muitos outros em nosso 
blog! Até mais… 

Storyboards ajudam você! 
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