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1 Sites para criação de vídeos animados 

Comunicando a matemática 
por meio do audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites para criação de vídeos animados 
Neste material sugero alguns sites para criação de vídeos animados. Os sites indicados são 

pagos, mas possuem versão free. Aconselho que, antes de criar o vídeo, sejam verificadas as 

opções e os critérios para criação de vídeos gratuitos no site escolhido. Além disso, no site há 

tutoriais para iniciantes.  Na maioria dos sites sugeridos não é possível fazer download do 

vídeo criado para o computador quando utilizada a versão gratuita. É importante ressaltar que 

as versões gratuitas a marca do site fica presente durante todo o vídeo. Outro ponto 

importante é que são ferramentas online. Há outros sites para criação de vídeos animados que 

não estão neste documento, basta fazer uma pequena busca na internet para encontrá-los.  

 

 

Material elaborado pela mestranda 

Bárbara Cunha Fontes para sua pesquisa. 
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2 Sites para criação de vídeos animados 

 PowToon 
 

https://www.powtoon.com/ 

 

PowToon é um aplicativo que permite criar apresentações e vídeos animados, 

possui uma interface intuitiva e simples. Sua versão gratuita é limitada a cinco 

minutos por apresentação, porém podem ser feitos quantos vídeos for 

necessário. Os vídeos podem ser compartilhados e visualizados online pelo 

próprio site. Nele também é possível exportar o vídeo para Youtube de graça 

(até 5 min). Ao abrir uma conta no site você tem 72 horas para utilizar todas as 

ferramentas no seu vídeo e publicá-lo, depois desse tempo somente é possível 

utilizar as ferramentas gratuitas. É necessário fazer o upgrade para a versão 

paga, se desejar remover a marca Powtoon e baixar vídeos com qualidade de 

exportação HD. 

Observação: Possui canal no YouTube 

https://www.youtube.com/user/PowToon/featured 

 

 

 

https://www.powtoon.com/
https://www.youtube.com/user/PowToon/featured
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3 Sites para criação de vídeos animados 

 Animaker 
 

 

https://www.animaker.com/ 

 

 

O Animaker é uma ferramenta simples para criar animações, que traz modelos 

prontos de personagens, cenários e objetos. Além disso, traz alguns templates 

prontos, que podem ajudar quem não está acostumado com esse tipo de 

trabalho, mas há possibilidade de criar tudo do zero. Na sua versão gratuita é 

possível criar ilimitados vídeos de 2 minutos mas é permitido exportar somente 

5 vídeos por mês.  

 

Observação: Possui canal no YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCugfZrsRFwE32HcHcLbUTAQ 

 

 

 

https://www.animaker.com/
https://www.youtube.com/channel/UCugfZrsRFwE32HcHcLbUTAQ
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4 Sites para criação de vídeos animados 

 Biteable 
 

https://biteable.com/ 

 

O Biteable possui uma interface simples e de fácil entendimento, uma vez que 

basta escrever o conteúdo do vídeo e selecionar o objeto que deseje utilizar e o 

site já faz as animações e transições automaticamente. Nele há também 

modelos que podem ser utilizados e modificados. Na versão free é possível 

criar ilimitados vídeos e publicá-lo no YouTube. 

 

Observação: Este site possui um canal no Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCU2Xd3P4_4F8Uw9bej2IIog 

 

 

 

 

https://biteable.com/
https://www.youtube.com/channel/UCU2Xd3P4_4F8Uw9bej2IIog
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5 Sites para criação de vídeos animados 

 Moovly 
 

 

https://www.moovly.com/ 

 

 

Moovly é uma plataforma multimídia baseados em nuvem que permite criação 

de conteúdo multimídia envolvente, tornando-o acessível, intuitivo e simples. É  

uma ferramenta paga, porém é possível realizar praticamente tudo em sua 

versão de teste. Sua interface é comunicativa, entretanto possui muitas 

ferramentas na tela. Dessa forma, pode ser difícil aprender a usar todas as 

ferramentas num primeiro momento. Em sua versão gratuita é possível criar 

ilimitados vídeos de 10 minutos  porém aparece a marca no vídeo, entretanto 

nesta versão só é possível baixar um vídeo por vez. 

 

 

Observação: Possui canal no YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCleKZh9Cbkdi71s34K6jBAQ 

 

 

 

 

https://www.moovly.com/
https://www.youtube.com/channel/UCleKZh9Cbkdi71s34K6jBAQ
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6 Sites para criação de vídeos animados 

 

 Animoto  
 

https://animoto.com/ 

 

 

Neste site é possível criar diversos vídeos, com fotos e clips de vídeo a partir 

do celular, tablet ou computador. Basta escolher um dos estilos prontos e 

adicionar uma música. Na versão teste há disponível somente alguns estilos 

porém é possível realizar o download do vídeo para o computador. 

 

Versão para celular ou tablet: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animoto.android.videoslideshow&hl=pt_B

R 

Observação: Possui canal no YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCeqtYy6WpYkZ3Q_EUnY0fVQ 

 

 

 

 

https://animoto.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animoto.android.videoslideshow&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animoto.android.videoslideshow&hl=pt_BR
https://www.youtube.com/channel/UCeqtYy6WpYkZ3Q_EUnY0fVQ
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7 Sites para criação de vídeos animados 

 Veemee Video 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VEEMEE.VMV&hl=pt_BR 

 

 

O Veemee Video é um aplicativo para celular gratuito que deve ser baixado e 

instalado no celular. Nele é possível cria mensagens animadas e compartilhá-la 

com o mundo inteiro. Basta escolher um personagem ou criar um novo com o 

Veemee Avatar Creator*, gravar a voz no telefone e, em seguida, escolher a 

imagem de fundo (ou criar uma imagem), a animação e, enviar a mensagem 

para amigos e parentes ou compartilhar nas redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VEEMEE.VMV&hl=pt_BR
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8 Sites para criação de vídeos animados 

 Explee 
 

 

https://explee.com/dashboard 

 

 

Explee é uma ferramenta online para animações em que uma mão desenha 

tudo que aparece na tela. Possui uma interface simples de fácil entendimento e 

tutorial na criação do primeiro vídeo. Dispõe uma versão teste por 14 dias 

gratuitos. Nesta ferramenta é possível fazer download do vídeo assim que 

estiver pronto. 

 

Observação: Possui canal no YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCC-CNkszAg2XBNMgcFDJIbA 

 

 

 

 

 

 

  

https://explee.com/dashboard
https://www.youtube.com/channel/UCC-CNkszAg2XBNMgcFDJIbA

