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Descrição do conteúdo

Neste módulo irá aprender informações básicas, �guras e conhecimentos sobre criação de

vídeo, que permitirão gravar, editar e publicar conscientemente os seus primeiros vídeos.

Iremos guiá-lo através da terminologia básica da criação do vídeo digital, diferentes fases do

processo de criação de vídeo, algumas informações úteis sobre o equipamento que se pode

usar para �lmar e editar.
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No �nal, iremos apresentar o que está na moda e o que não está no que diz respeito ao vídeo

online.

O módulo é composto pelas seguintes unidades:

Conceitos Básico de Vídeo Digital1

Fases da Produção de Vídeo2

Equipamento e Software de Vídeo3

Formatos mais Populares de Vídeo4

Plataformas Online de Vídeo5



Objetivos de Aprendizagem

Ao completar o módulo, irá ser capaz de: 

entender o impato do vídeo digital (VD) na presença online

avaliar o hardware e software necessários para o vídeo digital

reconhecer fases da produção de vídeo

conhecer diferentes e populares formatos de criação de vídeo

�car familizarizado com os agregadores de vídeo mais populares

partilhar as suas ideias visuais online

A duração prevista deste módulo é de 2 horas.

Inclui a navegação de todo o conteúdo, a realização de atividades propostas e os questionários

para cada sessão.

Além desta calendarização, pode usar o tempo que desejar explorando cada um dos exemplos

e ideias introduzidas no módulo.

Lembre-se: A prática irá melhorar as habilidades e competências na área de criação de

vídeo!



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 4.0 International License.

To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Conceitos Básico de Vídeo Digital

Para aproveitar ao máximo a participação no módulo nas

próximas 2 horas precisa de, primeiro, familiarizar-se com a

terminologia básica do vídeo digital.  



C O NT I NU A R

Vídeo Digital

O vídeo digital, ao contrário do seu irmão mais velho, o vídeo

analógico, é uma representação eletrónica de imagens visuais em

movimento (vídeo), na forma de dados digitais, codi�cados, exibidos em

rápida sucessão.  

WOW! Ao longo do curso não �caremos mais cientí�cos que isto.

Não se preocupe, irá haver alguns momentos de

visualização de vídeo também!

Assista a este vídeo para saber mais detalhes! 



Sempre que vir na sua câmara, no ecrã do computador ou no smartphone, os acrónimos

H.264, MPEG-4, HDMI, DisplayPort, DVI (Digital Visual Interface) e SDI (iserial digital

interface), esteja consciente que estão todos relacionados com vídeo digital.

Vídeos digitais podem ser:

copiados sem degradação da qualidade

armazenados em suportes digitais (por exemplo, armazenamento de dados, no
computador)

transmitido através da Internet

Analog vs digital video - Nicholas Pinenn

https://www.youtube.com/watch?v=5ABS6jvBHWY
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Captura

Captura é a gravação de áudio, vídeo ou imagens estáticas como dados digitais, num

�cheiro.



Frame

Frame, corresponde a uma imagem única entre as muitas que compõem um vídeo.



Rácio de fotogramas 

O rácio de fotogramas é o número de frames exibidos por segundo (FPS). Rácio de

fotogramas mais elevados produzem, normalmente, movimentos mais suaves na imagem.

Por exemplo, o sistema visual humano pode processar entre 10 a 12 imagens por segundo

e percebê-las individualmente, enquanto que taxas mais elevadas são entendidas como

movimento.

 

A maioria dos vídeos, mesmo aqueles capturados com a sua

câmara fotográ�ca ou smartphone, estão atualmente a

serem �lmados com rácios de fotogramas mais elevados,

como 30 FPS, 48 FPS ou 60 FPS.

Para comparar como rácios de

fotogramas diferentes são

re�etidos num vídeo, assista o

seguinte vídeo!
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Framerate Comparison 15/30/60/120fps

https://www.youtube.com/watch?v=pfiHFqnPLZ4


Resolução da tela

é o número de pixels que podem ser exibidos numa tela digital, normalmente citado como

largura x altura.

Resoluções mais populares:

(480p) – 720 x480 –

NTSC DV (Televisão) e DVD padrão.

(720p) – 1280 x 720 –

Vídeo HD capaz de rácios de fotogramas elevados, mas com dimensões menores que 1080p.

(1080p) – 1920 x 1080 –

Vídeo HD com alta resolução.



AT I V I D A D E

ATIVIDADE 

Sabendo que o rácio de fotogramas médio para um vídeo digital é de 30 FPS (frames por

segundo), quantos frames existiriam numa curta-metragem de 15 minutos? Consegue fazer as

contas?

Para comparar como a resolução do monitor mudou ao longo dos anos,

assista o seguinte vídeo!

Screen Resolution Comparison [2017]

https://www.youtube.com/watch?v=qgr7MsjNMIw




Preparado?

Boa sorte!
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Pergunta

01/03

Que tipo de sinal de vídeo é mostrado na imagem?

Sinal analógico

Sinal digital



Pergunta

02/03

A resolução de vídeo mais popular,1080p, signi�ca:

Alta de�nição com 1080 pixels x 1200 pixels.

HD Ready com 1280 pixels x 720 pixels.

Alta de�nição com 1920 pixels x 1080 pixels.

DVD padrão com 1080 pixels x 480 pixels.





Pergunta

03/03

Quais das seguintes alternativas são a�rmações corretas? 

Os vídeos digitais podem ser copiados sem degradação da qualidade.

Os vídeos digitais não podem ser transmitidos através da Internet.

Os vídeos digitais podem ser armazenados em suportes digitais como, por exemplo, no computador.

DVI signi�ca Dual Visual Interconnection.



Lição 4 de 11

Fases da Produção de Vídeo

Fases da Produção de Vídeo

A produção de um vídeo envolve três fases diferentes: pré-produção,

produção e pós-produção.

Vamos aprender mais sobre as fases! 



FA S E  1



Pré-Produção

É a primeira fase da produção de vídeo.

Envolve todos os eventos que ocorrem antes da �lmagem do vídeo.

Quer saber mais?



Gerar Ideias

Pode ser um trabalho individual ou uma sessão de brainstorming em grupo.

Pre-production 1



Escrita do Guião

O texto escrito para o seu �lme.

Pre-production 2



Storyboarding

Uma sequência de desenhos, com direções e por vezes diálogo, que representam

imagens planeadas para um �lme.

Pre-production 3



Casting

Encontrar pessoas adequadas para desempenhar os papéis no vídeo.

Pre-production 4



Locais de �lmagem

Encontrar todos os lugares onde irá �lmar.

Pre-production 5



Permissões

Por vezes é necessário, por exemplo, quando se �lma em espaços públicos.

Pre-production 6



Logística

Reunir todo o equipamento e equipa.

Pre-production 7



Seguro

Essencial quando queremos jogar pelo seguro.

Pre-production 8
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Fácil, certo?

Agora está na altura da segunda fase!



Produção

É a segunda fase da produção de vídeo e envolve a �lmagem do vídeo.

Vamos aprender alguns dos principais elementos desta fase! 



Formatos de Captura

Amplo, Médio, Aproximado (clique no vídeo para ver 15 formatos diferentes de

captura).

Production 1

15 Essential Camera Shots, Angles and Movements in Filmmaking

https://www.youtube.com/watch?v=7y0ouVBcogU


Panning

Girar uma câmara no seu eixo vertical ou horizontal, não perder de vista uma pessoa

ou objeto em movimento, ou permitir que o �lme grave um panorama.

Production 2



Zooming

Aproximar-se de um pormenor de uma fotogra�a, de uma pessoa ou de algo,

utilizando uma lente de zoom ou uma lente similar.

Production 3



Escolha do Microfone

On Board, Microfone Shotgun , Microfone Boom.

Production 4



Iluminação

Natural vs. Arti�cial.

Production 5
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A gravação envolve algumas coisas que precisa ter em mente. Não se desanime, com

um pouco de prática será muito fácil!

A última fase está à sua espera!



Pós-Produção

É a última fase da produção de vídeo.

Envolve todos os eventos entre a produção e a criação da versão �nal do vídeo.

Quer saber mais?



Captura de vídeo

Importar vídeo do dispositivo de gravação original.

Post-Production 1



Recorte de Clips e Criação de Sequências

Clips - pequenos segmentos de um vídeo maior.

Recorte - para ocultar partes de um �cheiro ou clip sem os excluir da fonte

original.

Sequência - uma variedade de fotogramas amplos, médios e aproximado,

editados em conjunto, para comprimir o tempo, aumentar o interesse e ajudar o

espetador a ver o �lme, de forma e�ciente, através de uma história.

Linha do tempo - mostra os componentes do �lme, como fotogra�as, vídeo,

clips de áudio e títulos, na ordem e no tempo em que aparecerão no �lme.

Post-Production 2



Adicionar Títulos e Gra�as

Créditos  - Incluem o elenco e créditos para fontes.

Post-Production 3



Adicionar/Editar Som

Trilhas sonoras ou efeitos sonoros - áudio adicionado como fundo ou para realçar

pontos especí�cos no vídeo.

Narração - áudio de uma ou mais pessoas que foi gravado para melhorar ou ajudar a

contar a história para o vídeo.

Post-Production 4



Aplicar Efeitos 1/2

Transições - os movimentos visuais como uma imagem, clip de vídeo ou título,

mudam para outro. As transições não são aplicadas diretamente nos clips, mas são

utilizadas para mover de um para outro, por exemplo, Fade To Black.

 

Post-Production 5

6 Creative Video Editing Transitions For You To Try

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


Aplicar Efeitos 2/2

Efeitos de vídeo - permitem adicionar efeitos especiais ao �lme. Um exemplo seria

adicionar um efeito de vídeo Film Age para que o clip de �lme se pareça com o de um

�lme antigo ou tornar o vídeo em preto e branco. Para uma seleção de efeitos de

vídeo, assista o vídeo!

Post-Production 6

My Top 10 Favorite Video Effects in Adobe Premiere Pro CC! (Edi…

https://www.youtube.com/watch?v=Dn-Aga6odKA


Exportação

Tipos Comuns de Ficheiros de Vídeo:

.avi (Audio Video Interleave)

Criado por Microsoft. Utiliza menos compressão que MOV ou MPEG. Suportado

por quase todos os computadores com Windows 

.mov (Apple Movie) 

Desenvolvido por Apple Computer. Multiplataforma. Abre com o Apple

QuickTime

.mp4 (MPEG-4)

Desenvolvido por Moving Pictures Expert Group. Comprime bem. Normalmente

utilizado para a Internet

.�v  (Flash Video)

Desenvolvido por Adobe Systems. Normalmente utilizado para distribuir vídeos

pela Internet utilizando o Flash Player. Utilizado por YouTube, Hulu, VEVO, etc.

 

Post-Production 7



AT I V I D A D E

É tudo para a última fase!

Agora é um perito na produção de vídeo!

Está na altura de colocar em prática tudo o que aprendeu sobre

produção de vídeo!



ATIVIDADE 

Escreva o plano de todas as fases do seu próprio projeto de produção de vídeo.



Preparado?

Boa sorte!
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Pergunta

01/02

Selecione a declaração correta:

Script Writing, Casting e Permissions, todos pertencem à fase de Pre-Produção.

.avi é um �cheiro de som.

Panning signi�ca rodar uma câmara no seu eixo vertical ou horizontal, de forma a manter uma pessoa ou

um objecto em movimento, no campo de visão, ou permitir que o �lme grave um panorama.

Numa Captura Aproximada pode ver a �gura inteira de um ser humano.



Pergunta

02/02

Selecione a declaração falsa:

Zooming signi�ca aproximar-se de um pormenor da fotogra�a.

Storyboard é a preparação de uma história a partir de cartões.

.mov é o �cheiro de vídeo usado, principalmente, na plataforma MacOS , com o Quick Time.

Fade to Black é o efeito de som dentro da ferramenta de edição.



 Câmara de vídeo

Operação simples e fácil de usar
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Equipamento e Software de Vídeo

C Â MA R A  "A PO N T E  E

F O T O G R A .. .
C Â MA R A  DSL R SMA R T PH O N E



Ecrã LCD reversível

HD1080

Ótimos para vídeos do quotidiano

Consideavelmente barato (400-700 EUR)

Digital Single-Lens Re�ex

Pro�ssional

Pesada

HD1080

C Â MA R A  "A PO N T E  E

F O T O G R A .. .
C Â MA R A  DSL R SMA R T PH O N E



Use lentes intercambiáveis

Profundidade de campo (aspeto cinematográ�co)

Dispendioso (500-2.500 EUR)

Operação simples e fácil de usar

Captura estável em modelos de maior qualidade

O melhor para �lmagens do quotidiano

Oferece qualidade 4K

Razoavelmente barato, especialmente com empresas de telemóveis

C Â MA R A  "A PO N T E  E

F O T O G R A .. .
C Â MA R A  DSL R SMA R T PH O N E
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SOM

Microfone integrado
Melhor qualidade, até 120 cm



da câmara

Microfone Shotgun
Preço 150-250 EUR

*Gravação direcional (capta
sons para os quais está

apontado)
*Pode ser montado na câmara

Microfone de lapela sem �o
("lav")

Preço 250-500 EUR
*Captura mais ampla, pessoas

longe da câmara
*Melhor em locais barulhentos
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Iluminação

Microfone Boom
*Função avançada e

cinematográ�ca
*Requer uma pessoa para

segurar
*Som de grande qualidade

Um sistema de iluminação de
dois pontos (duas soft boxes),

com luzes LED ou
�uorescentes. É a melhor
opção para iluminar uma

pessoa na frente da câmara.
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Equipamento de �lmagem suplementar

Ring light.  
É a melhor opção para iluminar

um rosto.

O sol, que dá uma luz agradável
e natural. Além disso, é gratuito.

No entanto, é limitado pela
meteorologia e pela luz diurna.



Impedem o movimento da câmara e oferecem estabilidade durante a captura, bem como em
certas alturas desejadas.
 
O uso de um tripé no �lme/vídeo é muitas vezes uma escolha criativa do Realizador.

Concebido para apoiar uma câmara de uma maneira que previne ou compensa o movimento
indesejado da câmara, como o tremer da câmara.
 

T R I PÉ C A ME R A ST E A DI C A M

T R I PÉ C A ME R A ST E A DI C A M



Uma cinta de ombro de câmara estabiliza ao deslocar o peso da câmara, para os ombros do
operador.

Suportes estabilizadores de câmara para câmaras de vídeo inventados por Garrett Brown e
introduzidos em 1975.
 
Isolam mecanicamente o movimento do operador, permitindo um disparo suave, mesmo
quando a câmara se move sobre uma superfície irregular.

T R I PÉ C A ME R A ST E A DI C A M
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Software de edição (gratuito e simples)

Platforma: MacOS, iOS

Edição de vídeo automatizada

I MO V I E MO V I E  MA K E R DAV I N C I  R E SO LV E



Edição de áudio & música

Suporte de vídeo HD e 4K

Con�gurações de cor de vídeo

Cortar e rodar o clip de vídeo

Estabilização

Efeitos de vídeo & transições

Alteração da velocidade de vídeo (velocidade mais rápida/lenta)

Platforma: Windows

I MO V I E MO V I E  MA K E R DAV I N C I  R E SO LV E



Ferramenta de personalização de títulos

Ferramenta de personalização de crédito

Opções de Filme Automático

Narração da Linha do Tempo

Opções de Efeitos Especiais

Sobreposições de Transição

Seleção extensiva de faixas de áudio

Platforma: MacOS, Windows.
 

I MO V I E MO V I E  MA K E R DAV I N C I  R E SO LV E



Possui ferramentas para correção de cor, pós-produção de áudio pro�ssional e edição de vídeo,
num único aplicativo. Esta poderosa aplicação de �nalização é ideal para editores e coloristas
que desejam oferecer saídas de calibre, ao nível de Hollywood.

C O NT I NU A R

Software de edição (pago e avançado)

A DO B E  PR E MI E R E  PR O F I N A L  C UT  PR O AV I D ( ME DI A  C O MPO SE R )



Preço: 53 USD/mês/utilizador

Edição de vídeo automatizada

Projetos Simultâneos

Templates de Motion Graphics

Projetos Partilhados

Edição RV

Esfera Rotativa RV

Edição de Áudio RV

Efeitos

Títulos e gra�as de vídeo



Preço: 300 USD/ilimitado + atualizações

Mover e aparar

Edição Multicam

Efeitos

Edição de RV 360 graus

VR Headset Playback

Nivelação de cor avançada

Prede�nições

Suporte a vídeo HDR

Preço: 900 USD/ano/utilizador

A DO B E  PR E MI E R E  PR O F I N A L  C UT  PR O AV I D ( ME DI A  C O MPO SE R )

A DO B E  PR E MI E R E  PR O F I N A L  C UT  PR O AV I D ( ME DI A  C O MPO SE R )



Edite com ferramentas vencedoras de prémios Oscar e Emmy, já que a maioria dos �lmes
e programas de TV são editados no Media Composer

Trabalhe com qualquer tipo de media

Ganhe uma e�ciência inigualável

Acelere a edição multicam

Obtenha o gestor de media mais �ável da indústria

AT I V I D A D E



ATIVIDADE 

Descarregue um dos programas gratuitos de edição de vídeo e edite o seu vídeo.

Pode utilizar tutoriais em vídeo!
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Pergunta

01/06

Que equipamento de vídeo é mostrado na imagem? (1/4)

Microfone Shotgun

Câmara "aponte e dispare"

Microfone de lapela

Sistema de iluminação de dois pontos



Pergunta

02/06

Que equipamento de vídeo é mostrado na imagem? (2/4)

Microfone Shotgun

Câmara "aponte e dispare"

Microfone de lapela

Sistema de iluminação de dois pontos



Pergunta

03/06

Que equipamento de vídeo é mostrado na imagem? (3/4)

Microfone Shotgun

Câmara "aponte e dispare"

Microfone de lapela

Sistema de iluminação de dois pontos



Pergunta

04/06

Que equipamento de vídeo é mostrado na imagem? (4/4)

Microfone Shotgun

Câmara "aponte e dispare"

Microfone de lapela

Sistema de iluminação de dois pontos



Pergunta

05/06

Quais das seguintes alternativas são a�rmações corretas?

Uma câmara DSLR tem lentes intercambiáveis.

O software de edição DaVinci Resolve é dispendioso.

O "Lav" é a melhor opção para lugares barulhentos e gravar as pessoas longe da câmara.

Steadicam foi introduzida pela primeira vez em 1955, na Alemanha.



Pergunta

06/06

Quais das seguintes alternativas são a�rmações falsas?

Uma pessoa é su�ciente para operar uma câmara e um microfone.

O Movie Maker corre em plataformas iOS e MacOS.

Uma Ring Light é a melhor opção para a iluminação de lutas de boxe.

O microfone integrado é ideal para gravar sons a mais de 3 metros.
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Formatos mais Populares de Vídeo



Vídeos de Opinião de Produtos

Agora, mais do que nunca, opiniões de con�ança são fundamentais para os consumidores

que fazem uma compra. A maioria das pessoas não pensaria em fazer uma compra sem

primiero consultar as opiniões online.

As opiniões de produtos levam as avaliações online um passo adiante, permitindo que o

espetador veja como é realmente o produto, ao ouvir feedback de um criador. Não admira que

este tipo de vídeo seja o formato de vídeo #1, mais popular no YouTube.

BluMaan Product Review w/ Modern Man TV | Original Styling Mer

https://www.youtube.com/watch?v=NQfOatlLd3E
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BluMaan Product Review w/ Modern Man TV | Original Styling Mer…

https://www.youtube.com/watch?v=NQfOatlLd3E


Vídeos de tutoriais

Os vídeos de tutoriais são o ganha pão das in�uencers de beleza. Muitos canais são dedicados

exclusivamente a este formato de vídeo e têm milhões de subscritores. Os vídeos de

tutoriais são a combinação perfeita de educação e utilidade e os espectadores não se

cansam deles!

How to Apply Eyeshadow PERFECTLY (beginner friendly hacks)

https://www.youtube.com/watch?v=W4W-4VL1ABU
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Vlogs

Os canais de Vvog obtêm centenas de milhões de visualizações, já que os espetadores são

viciados neste formato de vídeo autêntico.

Muitos in�uencers de beleza incorporam vlogging nos seus canais (alguns até têm um canal

de vlogging à parte) e têm muito sucesso nos seus vídeos de vlogging.

A Day in the Life of a Harvard Student

https://www.youtube.com/watch?v=35vY_c6h23I
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Vídeos de Gaming 

Embora este nicho não se aplique totalmente aos criadores de conteúdo de beleza, os vídeo de

gaming são um dos formatos de vídeo mais populares no YouTube. Portanto, se adora

jogos de vídeo, um canal de gaming pode ser uma ótima idéia!

Embora, por outro lado, estes vídeos de gameplay pareçam muito aborrecidos para muitas

pessoas.

9 Minutes of New Gameplay - Call of Duty: Modern Warfare (4K 60…

https://www.youtube.com/watch?v=h53D0W6KHgQ
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Vídeos de Comédia

As pessoas adoram rir! De acordo com estudos, vídeos de comédia são o formato de vídeo

mais provável a alcançar o estatuto 'viral'.

Viral no sentido de que estes se espalham online como um vírus, pois são  tão

engraçados que as pessoas os passam de uma para outra.

Muitos gurus de beleza incorporaram a fórmula de skit, nos seus vídeos, em forma de intros

divertidos e altamente produzidos.

The Expert (Short Comedy Sketch)

https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg


C O NT I NU A R

( )



Vídeos Haul

Os vídeos Haul tornaram-se famosos por criadores conteúdo de beleza no YouTube e

continuam a ser um dos formatos de vídeo mais populares até hoje.

Os vídeos Haul são também incrivelmente populares entre as marcas que con�am nos Hauls

para, de forma organica,mostrarem os seus produtos mais recentes.

$35,000 LUXURY HAUL | Nicolette Gray

https://www.youtube.com/watch?v=2r-qXja9yPU


C O NT I NU A R



Vídeos de Tag ou Desa�o

Desde os "10 Factos sobre mim" ao "Ice Bucket Challenge", os vídeos de tags são

extremamente populares no YouTube.

Este formato de vídeo permite que os utilizadores vejam vários criadores de conteúdo fazerem

o mesmo desa�o, de forma única.

Vídeos de tag também incentivam os utilizadores a permanecer no site por mais tempo e

expõem os utilizadores a novos criadores.



C O NT I NU A R

Celebrity Ice Bucket Challenge Compilation | TODAY

https://www.youtube.com/watch?v=ywLPt0cjGu0


Vídeos de Favoritos/Best Of

Este é outro formato de vídeo que é amplamente popular entre os criadores de conteúdo de

beleza e moda.

Os vídeos de favoritos dão aos espectadores um olhar íntimo sobre os produtos que um

YouTuber realmente adora e está a usar.

Isto é fundamental para a decisão de compra que os consumidores tomam.



Outro grupo de vídeos "Best Of" são várias compilações de partidas, vídeos engraçados,

vídeos virais, "fails" do mês, etc

C O NT I NU A R

WATCH and TRY TO STOP LAUGHING - Super FUNNY VIDEOS co…

https://www.youtube.com/watch?v=DODLEX4zzLQ


Vídeos Educativos

Os espetadores de vídeo online querem obter valor a partir dos vídeos a que assistem -

por isso não é nenhuma surpresa que os vídeos educativos são um formato de vídeo popular.

Como um entusiasta da moda ou um chef de cozinha francesa, pode facilmente incorporar

vídeos educacionais ou tutoriais no seu arsenal.

Os espetadores adoram vídeos sobre ingredientes de maquilhagem, marcas de moda ética,

como cozinhar ratatouille, como pintar a sua sala de estar, como andar de motocicleta ou...

�lmar um vídeo cativante.
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How to Shoot Video - DSLR Tutorial!

https://www.youtube.com/watch?v=NSgAnH88kXQ


Vídeos de Unboxing

Vídeos de unboxing são um favorito entre YouTubers e parece que os espetadores os apreciam

tanto quanto eles.

Os conteúdos de unboxing tornaram-se um método chave para os visualizadores tomarem

decisões de compra.

São também uma ótima maneira das marcas divulgarem os produtos novos e existentes.

My new Laptop is not a ThinkPad...

https://www.youtube.com/watch?v=t-r_S94agBA


AT I V I D A D E



ATIVIDADE

Com a sua câmara de vídeo, quer seja um smartphone ou uma câmara pro�ssional DSLR,

escolha um tipo de vídeo da lista e faça o seu próprio vídeo.

 



Preparado?

Boa sorte!

Lição 9 de 11

Quiz n.º 4



Pergunta

01/03

Que nome se dá aos vídeos em que se descreve o produto que foi acabado de

comprar, desde a embalagem até às funções muito detalhadas que tem?

Vídeos de Haul

Vídeos de Unboxing



Vídeos "Best Of"

Vídeos de tutoriais



Pergunta

02/03

Que tipo de vídeo é apresentado nas seguintes imagens?

Best Fails of the Year in 2019 (So Far) | FailArmy

Vídeo educativo

Vídeo de gaming

Vídeo "Best Of"

Vlog

https://www.youtube.com/watch?v=wZ_9KTAg1Yo


Pergunta

03/03

Que tipo de vídeo é mais provável de se tornar viral?

Vídeos de Unboxing

Vídeo de gaming

Vídeos de comédia

Vídeos de Haul





O que são plataformas online de vídeo?

Lição 10 de 11

Plataformas Online de Vídeo

Plataformas Online de Vídeo

As plataformas de vídeo permitem aos utilizadores

carregar, armazenar, e distribuir conteúdo de vídeo e



As principais funcionalidades das plataformas online de vídeo são:

Ferramentas de criação e edição de vídeo

Análise

Integrações

Reprodutores de vídeo/listas de reprodução

aproveitá-lo para �ns de marketing (por exemplo, lead

generation, conversão, publicidade). Também podem ser

referidos como nuvens de vídeo, leitores de vídeo ou

plataformas de alojamento de vídeo. Para este curso

em especí�co, vamo-nos concentrar apenas em

soluções gratuitas



Partilha de vídeo

Legendas

Segurança de dados

Ferramentas: etiquetas de vídeo, descrições e sumários

C O NT I NU A R

VAMOS APRENDER SOBRE ALGUMAS

PLATAFORMAS ONLINE DE VÍDEO!



YouTube

Fundado em: 2005

Sede: San Bruno, Estados Unidos

Website: www.youtube.com

O YouTube permite aos

utilizadores carregar, visualizar,

avaliar, partilhar, adicionar a

listas de reprodução, reportar e

comentar vídeos e subscrever a

outros utilizadores.

O conteúdo disponível inclui clips de vídeo, clips de

programas de TV, vídeos de música, �lmes de curta-

metragem e documentários, gravações de áudio, trailers

de �lmes, streams ao vivo e outros conteúdos, como

vlogs, vídeos originais de curta metragem e vídeos

educativos. Há anúncios nos vídeos.
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Vimeo

Fundado em: 2004

Sede: Nova Iorque, Estados Unidos

Website: www.vimeo.com  

O Vimeo é uma plataforma de vídeo livre de

anúncios, fornecendo serviços gratuitos de

visualização de vídeo, como um

concorrente do YouTube.

Em 2008, a Vimeo anunciou que deixaria de

alojar vídeos de gaming devido à sua duração

anormalmente longa. A proibição foi

terminada, no entanto, em 2014.

Em março de 2017, a Vimeo introduziu o suporte a vídeos de 360 graus.
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Facebook

Fundado em: 2004

Sede: Menlo Park, Estados Unidos

Website: www.facebook.com



É uma plataforma de redes sociais que

oferece o carregamento e armazenamento

gratuito de vídeo, dentro de uma secção de

Vídeo.

O Facebook aproveita ao máximo as suas

receitas geradas dos anúncios que aparecem

na tela e nos feeds de notícias dos

utilizadores.

O Facebook pode ser acedido a partir de dispositivos com conexão à Internet, como

computadores, tablets e smartphones. Após o registro, os utilizadores podem criar um per�l

personalizado.

AT I V I D A D E



ATIVIDADE

Registe-se numa das plataformas de vídeo online, con�gure o

seu canal, personalize-o e carregue todos os vídeos que

realizou nas actividades anteriores.



Preparado?

Boa sorte!

Lição 11 de 11

Quiz n.º 5



Pergunta

01/02

Que plataforma online de vídeo é um serviço de alojamento de vídeo sem

anúncios?

Vimeo

YouTube

Facebook



Pergunta

02/02

Que plataforma online de vídeo baniu vídeos de gameplay entre 2008 - 2014?

Vimeo

YouTube

Facebook


