
 

MOVIE MAKER
INDUSTRIAL É o momento de organizar o seu vídeo. É hora de 

juntar todo o material que você gravou, colocar na ordem, 
descartar o que não ficou bom, acertar o áudio e montar o 
vídeo.

EDIÇÃO

 Se você utilizou uma câmera para gravar seu vídeo, 
você deve baixar essa gravação para o computador. Cada 
câmera possui um dispositivo diferente para se conectar a um 
computador. Verifique qual o dispositivo da sua câmera.
 Se você gravou seus vídeos diretamente no 
computador, certifique-se de que seus vídeos estão salvos.
 Se você utilizou um tablet ou celular para gravar 
vídeos, envie essa gravação para o seu computador.

 Para editar o vídeo, é necessário utilizar um 
programa para efetuar a edição. Neste material, vamos 
explorar o Windows Movie Maker e o editor de vídeos do 
YouTube.
- Movie Maker: é um programa que funciona na plataforma 
Windows e é utilizado offline no computador. Pode ser baixado 
gratuitamente em: http://windows.microsoft.com/en-
us/windows/movie-maker#t1=overview. 
- Editor de vídeos do YouTube: pode ser utilizado por quem 
possui uma conta no Programa. É necessária uma Internet 
rápida para o seu funcionamento. Para editar o vídeo, entre no 
link www.youtube.com/editor

PARA BAIXAR VÍDEOS
 Caso você queira utilizar fragmentos de outros 
vídeos postados no YouTube, você pode utilizar os seguintes 
sites, que permitem fazer o download do vídeo ou até mesmo 
só do áudio para o seu computador:
http://keepvid.com/
http://en.savefrom.net/

1º passo: Importar o vídeo: Clique no ícone “Adicionar vídeos e 
fotos”. Abrirá uma janela em que você poderá pesquisar os 
vídeos e fotos que estão salvos no seu computador. Selecione 
o que você irá utilizar e clique em “Abrir”. Os vídeos 
aparecerão na parte direita do programa.

ORGANIZANDO O MATERIAL

4º passo: Escolher transições e efeitos: Depois de ordenar as cenas 
do vídeo, você pode escolher as transições entre uma imagem e 
outra. Para isso, clique em “Animações”. Aparecerá uma galeria de 
efeitos para escolher. Para aplicar o efeito no seu filme, é só clicar 
sobre a transição desejada.

O MOMENTO DA EDIÇÃO

3º passo: Inserção de slides e legenda (caso necessário): Você 
pode querer inserir alguns slides com o nome do seu vídeo e, 
ao final, com os créditos da produção (nome dos autores, 
nome da escola, ano, professor,...). Ou ainda, pode querer 
colocar alguma legenda em alguma imagem. O programa já 
possui essas opções, no ícone “Início”, “Título”, “Legendas” 
ou “Créditos”.

2º passo: Editar os vídeos: Este é o momento para escolher as 
cenas que você utilizará das suas gravações. Assista ao vídeo 
na tela esquerda do seu programa e, ao verificar o momento de 
Corte do vídeo, pause seu vídeo e clique no botão “Editar” e, 
em seguida, “Dividir”. O seu vídeo será dividido e você poderá 
deletar a parte que não lhe interessa.

5º passo: Sonorização: Para inserir sons no vídeo, clique na 
aba “Início” e selecione a opção “Adicionar uma música”. Ao 
acessar a aba “Opções”, é possível ajustar o “fade in” e o 
“fade out” para que o som comece e termine suavemente. 
Nessa mesma aba, você pode ainda regular o volume da 
música e determinar em que ponto ela deve começar e 
terminar. 

6º passo: Exportar o vídeo: Ao terminar a sua edição, assista 
ao seu vídeo novamente. Se estiver da forma como você 
planejou, é hora de exportar o vídeo. Para isso, clique na aba 
“Início” e escolha a opção “Salvar Vídeo”. Sugere-se, ainda, 
que se salve o projeto, caso você queira modificá-lo 
posteriormente.

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/movie-maker
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/movie-maker
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EDITOR DE VÍDEO DO YOUTUBE
1º passo: Importar o vídeo: você precisa que todos os seus 
vídeos estejam no seu canal do Youtube. Para isso, clique no 
ícone “Enviar”, na parte superior direita da tela. Abrirá uma 
janela em que você pode arrastar ou pesquisar os vídeos no 
seu computador. Depois de escolher os vídeos, clique em 
“Publicar”. Se você não quiser que esse vídeo possa ser 
acessado por outras pessoas, escolha a opção “Privado”. Ao 
concluir o carregamento do vídeo, clique em “Concluído”.
2º passo: Editar os vídeos: Arraste os arquivos para a barra de 
vídeos. Para cortar o vídeo, basta rolar a linha azul à esquerda 
ou à direita do vídeo até o momento em que você deseja cortá-
lo.

Pesquisa integrante do Projeto ‘Vídeos Digitais na 
Licenciatura em Matemática a Distância’, coordenado pelo 

professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba (UNESP - Rio 
Claro) e financiado pelo CNPq.

3º passo: Inserção de slides e legenda (caso necessário): 
Basta escolher esses comandos na barra de ferramentas e 
posicionar no local desejado no vídeo.

4º passo: Escolher transições e efeito: Clique no ícone de 
transição da barra de ferramentas e arraste a transição 
desejada para 
o cronograma.

5º passo: Sonorização: O YouTube possui uma lista de áudios 
que podem ser utilizados gratuitamente. Basta clicar no ícone 
do áudio e arrastá-lo para o cronograma.

6º passo: Exportar o vídeo
Após concluir o vídeo, clique em “Criar Vídeo” no canto 
superior direito da tela. O YouTube o colocará 
automaticamente no seu canal.

Elicmat Tube

elicmat.tube@gmail.com

www.festivalvideomat.com
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