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Clique nos textos em 
amarelo e acesse o 

assunto do seu 
interesse!



O que é uma videoaula?
Recurso audiovisual com o objetivo de 

aprendizagem de um tema específico, produzido 

de forma sequenciada e planejada.

Ver artigos acadêmicos sobre produção de 

videoaulas

https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=videoaula&btnG=


Tenho 
apenas 
um 
celular

Tenho 
celular e 
computador



Tenho 
apenas 
um 
celular

Tenho 
celular e 
computador

material prático
e de qualidade



Quantos idiomas 
você precisa saber para 
se expor para o resto 
do mundo?





Um pouco! Mostre a força 
da sua voz.
(Com uma ajudinha da tecnologia)



Vamos lá!



Qual é o objetivo da sua videoaula?

Você contará uma história?

Você usará uma sequência de 
imagens?

Disciplinas diferentes podem ter 
estilos diferentes!

Dica 1. Faça um roteiro



Gravando com o seu celular



Materiais Necessários:

Papel e Canetas 
Coloridas

Celular

Roteiro

Objetos Auxiliares



Duração: apropriada para a idade

Grave em um ambiente claro

Escolha gravar em horários mais 
silenciosos

Fale pausadamente!

Dica 2. Grave um vídeo na horizontal



Dica 2. Grave um vídeo na horizontal

VANTAGENS

É prático

Fones de ouvido não são 
necessários

Poucos recursos

O QUE PODE DAR ERRADO

Imagem trêmula

Imagem desfocada

Imagem escura



Dica 2. Grave um vídeo na horizontal

Segurando o celular 
e escrevendo

Segurando o celular 
e gravando com o 

texto já escrito

https://www.youtube.com/watch?v=F7GMA9_0gjo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8kELCOkxHog&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8kELCOkxHog&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=F7GMA9_0gjo&t=6s


Dica 3. Grave um vídeo na horizontal com 
celular e tripé

VANTAGENS

É prático

Fones de ouvido não são 
necessários

Imagem mais estável



Dica 3. Grave um vídeo na horizontal com 
celular e tripé

O QUE PODE DAR ERRADO

Você pode bater ou mover o tripé 
durante a gravação



Dica 3. Grave um vídeo na horizontal com 
celular e tripé

Compartilhe!



Dica 4. Grave um vídeo na horizontal com 
celular e um papel na parede

VANTAGENS

É prático

Fones de ouvido não são
necessários

Poucos recursos



Dica 4. Grave um vídeo na horizontal com 
celular e um papel na parede

O QUE PODE DAR ERRADO

A tinta da caneta pode falhar.
Se possível, use hidrocor ou piloto!



Dica 4. Grave um vídeo na horizontal com 
celular e um papel na parede

Veja um exemplo 
rápido

https://youtu.be/y9FOEIteuig


Exemplos Inspiradores



Decomposição de 
números naturais 

para 3º, 4º e 5º ano

https://www.youtube.com/watch?v=aJiIhMxvJiU
https://www.youtube.com/watch?v=aJiIhMxvJiU


Ensinando com papel 
e caneta

https://www.youtube.com/watch?v=PItPA1UTms8


Educação Física em 
casa

https://www.youtube.com/watch?v=PUHpiM32paI


Grave a tela do seu 
computador com o 

seu celular

https://www.youtube.com/watch?v=zcYqZb2euo0


Ensinando dezenas 
com desenhos e 

objetos

https://youtu.be/yzYMuPqYoPM


Ensinando com 
quadro e piloto/giz

https://www.youtube.com/watch?v=dDE7sNrybE0


Ensinando com 
colagem e materiais 

concretos

https://www.youtube.com/watch?v=4BMnK40eUn4


Gravando com o seu 
computador



Materiais Necessários:

Papel e Caneta Roteiro
Fone de ouvido com 

microfone Computador



Dica 1. Crie uma apresentação de slides

Crie um roteiro para cada slide



Dica 1. Crie uma apresentação de slides

Apresentações Google
gratuito

Impress
gratuito

Power Point
pago

https://www.google.com/intl/pt-BR/slides/about/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/powerpoint
https://www.google.com/intl/pt-BR/slides/about/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/powerpoint


Dica 1. Crie uma apresentação de slides

Use ícones, imagens vetorizadas, 
animações, fotos de sua autoria ou 
outras imagens (citando os autores)

https://www.iconfinder.com/search/?q=happy&price=free&size=128
https://www.canva.com/
https://www.iconfinder.com/search/?q=happy&price=free&size=128
https://www.iconfinder.com/search/?q=happy&price=free&size=128


Dica 1. Crie uma apresentação de slides

Combine cores com cuidado

Cuidado com fundos muito escuros

Inclua pouco texto! Lembre-se:
você usará a força da sua voz!



Dica 2. Conheça programas auxiliares

aTube Catcher
grave sua tela

Inkscape
crie desenhos incríveis

https://www.atube.me/pt-br/
https://inkscape.org/pt-br/


Dica 3. Instale o aTube Catcher

Instalação simples

Gravação de qualidade

Prático









Dica 4. Grave uma videoaula com o Impress

1. Crie todos os slides

2. Apresentação de Slides
>Iniciar no Primeiro Slide

3. Grave a tela com o aTube 
Catcher

Ver um vídeo com o 
passo a passo

https://youtu.be/YOAHYvGRuv8
https://youtu.be/YOAHYvGRuv8
https://youtu.be/YOAHYvGRuv8


Dica 4. Grave uma videoaula com o Impress

VANTAGENS

É gratuito

Material de muita qualidade

DESVANTAGENS

Você precisa de um programa auxiliar 
para realizar a sua gravação



Dica 5. Grave uma videoaula com o Power 
Point 365

Crie todos os slides

Arquivo
>Exportar

>Criar Vídeo
>Marque “Padrão”

>Criar tempos e Narrações
Ver um vídeo com o

passo a passo

https://youtu.be/R0fNwxnccAA
https://youtu.be/R0fNwxnccAA


Dica 5. Grave uma videoaula com o Power 
Point 365



Dica 5. Grave uma videoaula com o Power 
Point 365

Ver um vídeo com o
passo a passo

https://youtu.be/R0fNwxnccAA
https://youtu.be/R0fNwxnccAA
https://youtu.be/R0fNwxnccAA


Dica 5. Grave uma videoaula com o Power 
Point 365

Ver um vídeo com o
passo a passo

https://youtu.be/R0fNwxnccAA
https://youtu.be/R0fNwxnccAA


Dica 5. Grave uma videoaula com o Power 
Point 365

Ver um vídeo com o
passo a passo

Faça a sua narração
>Clique na parte preta

>Aperte Esc
>Criar Vídeo

https://youtu.be/R0fNwxnccAA
https://youtu.be/R0fNwxnccAA


Dica 5. Grave uma videoaula com o Power 
Point 365

Ver uma videoaula criada 
com o Power Point 365

Ver uma playlist criada com o 
Power Point 365

https://youtu.be/mazqT_ypyv0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbGiOv_bVKWv_zhHKsgoPMyxPpoVd3E-D


Dica 5. Grave uma videoaula com o Power 
Point 365

VANTAGENS

É prático

Material de muita qualidade

Arquivo final com tamanho reduzido

O QUE PODE DAR ERRADO

Cuidado ao passar os slides!



Dica 6. Grave uma videoaula com o Power 
Point 2010

Ver um vídeo com o
passo a passo

https://youtu.be/0izzgCDQJf8
https://youtu.be/0izzgCDQJf8


Dica 6. Grave uma videoaula com o Power 
Point 2010

Ver um vídeo com o
passo a passo

https://youtu.be/0izzgCDQJf8
https://youtu.be/0izzgCDQJf8


Dica 6. Grave uma videoaula com o Power 
Point 2010

Ver um vídeo com o
passo a passo

https://youtu.be/0izzgCDQJf8
https://youtu.be/0izzgCDQJf8


Dica 6. Grave uma videoaula com o Power 
Point 2010

Ver um vídeo com o
passo a passo

https://youtu.be/0izzgCDQJf8
https://youtu.be/0izzgCDQJf8


Dica 6. Grave uma videoaula com o Power 
Point 2010

Ver um vídeo com o
passo a passo

https://youtu.be/0izzgCDQJf8
https://youtu.be/0izzgCDQJf8


Dica 6. Grave uma videoaula com o Power 
Point 2010

VANTAGENS

É prático

Material de muita qualidade

Arquivo final com tamanho reduzido

O QUE PODE DAR ERRADO

Cuidado ao passar os slides!



Comparativo

Ler sobre como gravar video em Power Point 2013, 2016 ou 2019 na microsoft.com

Impress Gratuito Gravação com programa auxiliar

Power Point 2010 Pago Gravação como ferramenta

Power Point 365 Pago
Gravação como ferramenta

https://support.office.com/pt-br/article/transformar-a-apresenta%C3%A7%C3%A3o-em-v%C3%ADdeo-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83#OfficeVersion=Office365


Dicas Finais



Dicas Finais



Publicando



Selecione o seu vídeo
>Compartilhar

>YouTube
>Adicione todos os detalhes!

>Publique!





use aplicativos 
aliados!



Obrigada!
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