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Caro(a) educador(a),  

Os nossos espaços educacionais devem ser ambientes ricos em criatividade. 

Os educandos devem se envolver com atividades que favoreçam o trabalho 

interdisciplinar, coletivo e dinâmico. Atividades que lhes proporcione desenvolver 

habilidades e que trabalhe com sua autoestima e autonomia são essenciais aos 

processos de ensino-aprendizagem.   

Pensando nisso preparamos um passo a passo de como elaborar vídeos, e 

convidamos você a nos acompanhar nessa deliciosa construção. Você vai perceber 

que fazer um vídeo não é complicado. Bastam alguns equipamentos e disposição. 

Antes de iniciar a produção você deve certificar-se de que possui os 

equipamentos necessários: 

- Máquina fotográfica ou filmadora,  

- Celular (que filma ou grava áudio) e, 

 -Computador  

Esses são equipamentos básicos que você deverá ter a sua disposição. Tripés, 

microfones, gravadores e outros equipamentos profissionais não são necessários 

porém, são muitos bem vindos no processo.   

Vamos então ao passo a passo: 

O primeiro passo na produção do vídeo é definir a mensagem: 

1° passo: Qual a sua ideia? 

 Pense em um assunto e quais são as possibilidades de conduzir esse tema 

em um vídeo. Perguntas como: O que eu quero mostrar? Como? Para quem? Quem 

eu vou entrevistar? Que recursos eu vou utilizar? O que eu quero com esse filme? 

Qual a mensagem final? devem ser feitas por você. Seja criativo!  

2° passo: Ordene suas ideias  

Seu vídeo deve ter uma linha de raciocínio lógica. Para ordenar as ideias você 

deverá montar um roteiro, o seu roteiro será o guia na edição. Você deve ter em mente 

ao elaborar o seu roteiro que ele tem que ter uma sequencia interessante, que faça 

sentido ao final. Portanto deve pensar em como começar e como terminar o seu vídeo, 

quais imagens captar, quais conteúdos (falas ou textos) apresentar. 

O roteiro pode ser desenhado (Storyboard), ou a descrição das cenas em 

forma de texto. 
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Veja os exemplos: 

Storyboard  

 

Roteiro em forma de texto 

_____________________________________________________________________ 

Vídeo 

 “Jornal Interdisciplinar”: roteiro de montagem 

 

ABERTURA:  

Música instrumental animada 

 Layout com o nome Jornal Interdisciplinar.  

CENA 1:  

O apresentador e repórter Euclides se posiciona em frente o layout de abertura e inicia 

o jornal,  

“Boa tarde está entrando no ar o Jornal Interdisciplinar.” 

CENA 2: 

O repórter apresenta a notícia, 

“Nessa época do ano com a seca as queimadas aumentam, no Campus da 

Universidade de Brasília em Planaltina houve uma grande queimada, eu estive lá para 

conferir!”  

CENA 3: 
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Fotos da queimada aparecem sequencialmente enquanto o repórter fala sobre a 

queimada no Parque Sucupira: 

“Apesar dos bombeiros terem controlado a queimada rapidamente 50% do parque foi 

atingido.” 

CENA 4: 

Repórter aparece sentado ao lado de uma professora – a professora Florença. Eles 

estão no Campus de Planaltina e ele faz a abertura para um diálogo: 

“Eu estou aqui no Campus de Planaltina acompanhando a queimada que aconteceu 

ao lado no Parque Sucupira, estou aqui com a professora de Ciências e vamos fazer 

algumas questões.” 

Repórter: “Professora a queimada foi bastante intensa né?” 

CENA 5: 

Close na professora Florença que explica sobre a queimada: 

“Sim, a queimada é uma reação química, uma reação de combustão ou queima, 

causada pela interação de um comburente e um combustível. No caso do Parque 

Sucupira havia muito combustível (mato seco) que reagiu com o oxigênio que é o 

comburente e por isso a queimada foi bastante intensa.   

CENA 6: 

Volta à cena dos dois (apresentador e professora) sentados na sala. 

O apresentador:  

“Interessante foi que os bombeiros não utilizaram água não é isso professora, por 

quê?” 

Professora inicia a fala: “isso eles usaram os abafadores...” enquanto ela fala entra a 

próxima cena 

CENA 7 

 Fotos dos bombeiros trabalhando utilizando os abafadores e a técnica do contra fogo. 

A professora continua explicando: “porque quando não há o oxigênio na reação que é 

o comburente, ela deixa de acontecer. Eles também utilizaram a técnica do contra fogo 

que é colocar fogo no sentido contrário do fogo já existente”  

CENA 8 

Volta a sala onde professora e o repórter discutem sobre o assunto os impactos da 

queimada: 

Repórter: “Professora e os impactos da queimada já estão sendo avaliados?”  
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Professora: Sim, toda reação de combustão dependendo dos regentes, ela gera 

alguns produtos no caso da queimada tem o calor e a fumaça toxica que mata animais 

e plantas.  

Repórter:  Essa fumaça você pode falar mais, ela é tão tóxica assim?  

Professora: “Sim a fumaça é composta por partículas sólidas em suspensão, como o 

monóxido de carbono e o dióxido de carbono que são gases extremamente poluentes 

e prejudiciais a saúde humana”. 

Repórter: “Que tipos de prejuízos professora?”  

Professora: “Bem, o monóxido de carbono prejudica a oxigenação do organismo e o 

dióxido de carbono é um dos principais agravantes do efeito estufa, portanto as 

queimadas são extremamente prejudiciais ao meio ambiente e a saúde humana.” 

Repórter: “Então nós estamos falando que essa queimada que aconteceu no parque 

Sucupira tem forte poder devastador!?” 

CENA 9: 

Uma imagem de explosão (de uma bomba) 

CENA 10: 

Close na professora que explica: “Veja bem, o Parque Sucupira está localizado no 

bioma Cerrado, onde é natural que ocorram algumas queimadas, porém devemos 

tomar cuidado para que não ocorram essas queimadas acidentais que são 

extremamente prejudiciais” 

CENA 11: 

Repórter:  De frente para o Layout do Jornal interdisciplinar explica: “Os bombeiros 

que estiveram no local identificaram que o fogo foi provocado pela queimada de lixo no 

Parque Sucupira, o excesso de vento e de capim seco contribuiu para que o fogo se 

alastrasse rapidamente ” 

CENA 12: 

Ainda de frente para o Layout do Jornal o repórter se despede: “Bom por hoje ficamos 

por aqui, até amanhã com mais um jornal interdisciplinar”. 

CENA 13: 

O repórter deixa o local vagarosamente de fundo  a Música da Pantera Cor de Rosa  

CRÉDITOS: Nome dos produtores e editores, nome dos atores e das músicas 

utilizadas, local onde foi realizado... 

_____________________________________________________________________ 
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3° passo - Com o roteiro em mãos você precisa agora definir o estilo de seu vídeo:  

- Imagem e som diretos (quando você capta as imagens e o som juntos) 

- Fotos (quando no seu vídeo só apareceram fotos, com legenda ou com 

narrador oculto) 

- Narração (que pode ser oculta ou já inserida – quando faz-se uma gravação 

direta que capta imagem e som) 

- Apresentador (quando você opta por ter um apresentador conduzindo as 

cenas de seu vídeo) 

Ou outros estilos criados por você. 

O Importante é respeitar o formato escolhido e não misturar muitos estilos no 

mesmo vídeo.  

4° passo - Definido isso você precisa iniciar a captação de materiais, fazer as 

gravações (som e imagem), ir atrás de documentos ou fotos, etc. Nesse momento 

você deve ficar atento a alguns cuidados que devem ser tomados como: 

- Luminosidade (escuro, sombra, claridade...) 

          - Som (ruído, interferências, baixo ou alto demais...) 

-Imagem (foco, uso de tripé, zoom, enquadramentos, movimentos de câmera...) 

- Edição (evitar excessos de recursos, planejar!) 

Com o roteiro elaborado, a definição do estilo dos vídeos e todo material 

captado você está pronto para iniciar a importante etapa final de sua produção a 

edição do seu vídeo. A edição é um importante momento da produção por permitir que 

você formate o seu vídeo deixando-o com o seu estilo. Para muitos, esse parece ser o 

processo mais difícil na produção. Porém você verá que não existe mistério. 

5° passo - Para edição você precisa de um programa apropriado, existem 

muitos programas gratuitos que podem ser baixados e outros que estão disponíveis 

online para serem utilizados. Alguns exemplos são: Windows Live Movie Maker, 

YouTube vídeo editor (online),  Video Spin, LightWorks e Magisto (online).  

O Windows Live Movie Maker é um software de edição de vídeos da Microsoft© 

que necessita do acesso ao sistema operacional do Windows®, caracterizando-o como 

um programa de fácil acesso e abrangente utilização, já que este se caracteriza 

atualmente como o sistema operacional mais utilizado.  

O software pode ser encontrado nas versões Windows® ME, Windows® XP, 

Windows® Vista e Windows® 7 e apesar de não ser o mais completo programa de 

edição optamos por sua utilização por se tratar de um programa simples e de fácil 

manuseio, o que permite que pessoas sem muita experiência em informática possam 

utiliza-lo sem grandes dificuldades. 

Vejamos agora o passo a passo de como editar vídeos no Windows Live Movie Maker. 
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Para iniciar a edição de vídeo você deve possuir um computador com o sistema 

operacional Windows® (Windows® ME, XP, Vista ou 7), clicar em iniciar -> todos os 

programas -> Windows Live Movie Maker.  

 Observe a seta vermelha: 

 

 

Se o seu computador possuir como sistema operacional o Windows® 7 ao clicar no 

item do programa Windows Live Movie Maker a seguinte tela se abrirá: 

 

Pode ser que em computadores com outros sistemas operacionais a página inicial do 

programa seja um pouco diferente, mas não se preocupe as ferramentas são as 
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mesmas. Cabe lembrar que a curiosidade e a prática são fundamentais nos processos 

de descobertas, principalmente esses que envolvem o seu relacionamento com as 

tecnologias, seja cauteloso, mas não tenha medo de ler, buscar pela ferramenta, 

acertar e errar. 

Para iniciar a edição do vídeo você deve estar com todo o material captado (fotos, 

músicas de interesses e trechos de gravações) em uma pasta separada em seu 

computador. Nessa pasta você deve salvar tudo que diz respeito ao seu vídeo. 

Lembre-se, ser organizado possibilita que o seu trabalho seja mais eficiente!   

Para iniciar a edição do seu vídeo você deve importar o seu material, ou seja, trazer as 

imagens, fotos, músicas e trechos de gravações para dentro do programa. 

 Veja, é muito simples! 

De olho no roteiro que você elaborou para seu vídeo, você buscará a imagem ou 

trecho gravado que será a abertura de sua produção. Para fazer isso basta clicar em 

clique aqui para procurar vídeos e fotos do lado direito do monitor ou em adicionar 

vídeos e fotos do lado esquerdo superior. Acompanhe a seta: 

 

No momento em que clicar em adicionar ou procurar, abrirá para que você uma janela 

para que possa buscar a pasta, escolher a imagem, ou gravação de imagem desejada. 

Você irá então selecionar a imagem ou trecho de gravação, clicar em abrir e pronto! 

Sua imagem ou gravação vai aparecer na pequena tela escura no canto esquerdo do 

monitor.  
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Para continuar adicionando imagens e gravações basta repetir o procedimento citado 

acima, uma dica é organizar a sequência de imagens de acordo com seu roteiro. 

Você vai observar que se clicar no botão player  logo abaixo da tela onde 

aparecem as suas imagens elas serão exibidas em sequencia. Você pode controlar a 

velocidade de exibição, clicando em ferramenta de vídeo e alterando a duração. 

 

Caso queira excluir alguma imagem basta seleciona-la e clicar em delete, assim ela 

será eliminada. Para selecionar basta clicar em cima da imagem. 

Ao incluir trechos de gravações, você pode desejar eliminar alguma parte 

desnecessária para seu vídeo; para isso você possui duas opções: a ferramenta de 

corte que oculta qualquer parte indesejada, ou a opção dividir que divide o vídeo 

selecionado em dois itens a partir do ponto atual, sendo que, um desses itens pode 

ser excluído. 
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Fique atento(a) essas opções só irão aparecer ativas quando você adicionar trechos 

de gravação (vídeos ou áudio) caso contrário ela permanecerá inativa. Vamos 

adicionar um trecho de vídeo para verificar o uso das ferramentas de corte e divisão.    

Observe que o cursor do vídeo deve estar no ponto a ser cartado ou dividido.   

 

Bem, agora que já aprendemos a adicionar fotos ou vídeos, controlar o tempo de 

duração da exibição das imagens, cortar e dividir o material, vamos aprender a 

adicionar sons (músicas ou áudio de falas importantes para o vídeo).  

Para executar esse procedimento basta clicar em adicionar uma música e escolher 

entre adicionar uma música... ou adicionar uma música no ponto atual... 

 

Caso escolha a opção adicionar uma música, a música será inserida a partir da 

primeira imagem em todo o seu vídeo (de acordo com tempo de duração dela), mas 

você também terá a sua disposição, assim como a ferramenta de vídeo, a ferramenta 

de música para controlar a duração e velocidade da música e fazer os cortes 

necessários, veja: 
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Já falamos de imagens e áudios (fotos, vídeos músicas), mas e o texto?  

Você pode adicionar títulos, legendas e créditos no seu texto, observemos agora cada 

um deles. 

Para o título clique na opção Título na barra de ferramentas, parte superior.  

 

Em seguida abrirá uma tela assim: 
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Para o título aparece um slide preto antes da primeira imagem, com uma caixa de 

texto para você inserir o seu (observe a figura acima), caso você não queira seu título 

nesse slide e quer que ele apareça em sua primeira imagem, então você deve arrastar 

a faixa rosa para a primeira imagem (ou qualquer outra que você deseja que o título 

apareça), quando fizer isso seu texto aparece nela, basta então excluir o slide preto 

clicando nele e apertando delete.  

Cuidado quando for usar textos sob imagens para que a cor da imagem não atrapalhe 

a leitura de seu Título, se for necessário troque a cor da fonte. 

Perceba que você tem uma barra de ferramentas para o texto também, e nessa barra 

você pode efetuar diversas ações, como escolher letra e tamanho, cor, tempo de 

duração em que o título vai aparecer além de colocar efeitos especiais.  

Observe que cada barra de ferramenta tem uma cor, isso te ajuda a diferenciar onde 

está cada coisa no projeto de vídeo, pois no projeto elas aparecem em faixas da 

mesma cor. Você pode movimentar a música e o texto clicando sobre eles e 

arrastando. 

Exemplo: 

 

 

Para legenda e créditos basta fazer o mesmo procedimento, clicar em Legenda ou 

Créditos e a caixa de texto abrirá. As mesmas ferramentas de formatação estarão 

disponíveis, a única diferença é que para legenda você deve selecionar colocando o 

cursor na imagem em que deseja que ela apareça e para os créditos eles aparecerão 

como opção em um slide ao final. Experimente! 
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Existem também, Animações e Efeitos Visuais que podem ser explorados por você.  

 

Basta clicar sobre eles e escolher uma opção.  

Você já deve ter percebido que editar um vídeo no Live Movie Maker não é difícil, o 

programa é muito simples, todas as ferramentas são apresentadas de maneira clara e 

objetiva. Creio que com as dicas oferecidas você já tenha terminado a sua edição e 

agora está pronto para transformar seu projeto de vídeo em um vídeo de verdade!  

Porém, devo avisar que antes de salvar o seu vídeo, você deve Salvar projeto como, 

atribuindo-lhe um nome, que pode ser “Projeto do vídeo Tutorial de edição” (exemplo),  

pois caso queira fazer modificações mais tarde ou corrigir algo, possa voltar ao projeto 

e fazer as alterações necessárias. Depois de salvar como vídeo você não consegue 

mais fazer modificações. 

Para salvar projeto você deve ir na janela azul no canto esquerdo superior do monitor, 

clicar e escolher a opção Salvar projeto como,    
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Após salvar o projeto, você está pronto para salvar o seu vídeo e assistir sua 

produção, para salvar vídeo vá até a janela azul no canto esquerdo superior do 

monitor, clique e escolha a opção Salvar filme em seguida Recomendável para esse 

projeto.    

O processo de salvar filme pode levar alguns minutos, aguarde. 
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Pronto! Seu vídeo está pronto para ser reproduzido. Compartilhe a experiência e 

divirta-se! 

 




