
Tutorial para Gravar aulas

no PowerPoint

Iniciar Gravação

1. Clique na aba Apresentação de

Slides,

2. Clique no ícone de Gravar

apresentação e escolha uma das

opções

Apresentação

3. A apresentação é aberta na janela

Gravação.

4. Utilize os botões na parte superior

esquerda para iniciar, pausar, parar e

reproduzir a gravação.

Iniciar Gravação do Começo ou

Iniciar Gravação pelo Slide Atual;

Clique no botão vermelho (ou
pressione R) após uma contagem de
três segundos, a gravação começa.

e disponibilizá-las no SIGAA
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A gravação

1. O programa grava automaticamente e ajusta ao tempo que você permanece

em cada slide, incluindo todas as animações de transição de slide ou objeto.

2. É possível gravar narração slide à medida que você avança na apresentação ou

você pode gravar um slide de cada vez.

3. Para excluir a gravação clique no X.

4. Os botões no canto inferior direito da janela permitem ativar e desativar o

microfone e a webcam.

5. Utilizando as ferramentas de ponteiro (caneta, borracha ou marca-texto)

durante a gravação da apresentação. Todas as ações realizadas utilizado as

ferramentas de caneta, o marca-texto ou a borracha serão gravadas.

Encerrando a gravação

6. Para encerrar a gravação, selecione o botão quadrado Parar ou pressione S.

7. Em cada slide gravado irá aparecer uma imagem (ícone de áudio) no canto

inferior direito no modo edição de slide.

8. O tempo de apresentação de slides gravado automaticamente fica listado

abaixo de cada slide.

9. Na guia Apresentação de Slides, clique em Do Começo ou Do Slide Atual.

10. Para ouvi apenas o som, no modo de exibição Normal, clique no ícone de

som no canto inferior direito do slide e clique em Executar.

11. Para excluir uma gravação acesse a janela Gravação, clique em Limpar.



Gravar um som e inserir no slide

1. Abra o slide no qual você deseja adicionar o áudio.

2. Na guia inserir clique em Mídia e gravar áudio.

3. Na caixa de gravar som, clique no botão Gravar.

4. Comece a falar ou a reproduzir um arquivo de áudio.

5. Para finalizar Clique no botão Quadrado.

6. A gravação será colocada no slide atual, representada pelo ícone de Som.

7. A gravação será "reprodução automática“, ou seja, no modo

apresentação ou vídeo a gravação de áudio feita começa a ser reproduzido

automaticamente.

8. Na apresentação de slides avança automaticamente para o próximo slide,

quando o áudio termina de ser reproduzido.

Visualizar a apresentação gravada

Projeto PAEM - Enfrentamento aos impactos da pandemia da Covid-19 sobre 
ensino de Ciências Agrárias

9. Na guia Apresentação de Slides, 

10. clique em Do Começo ou Do Slide Atual.

11. Para ouvi apenas o som, no modo de exibição Normal, clique no ícone 

de som no canto inferior direito do slide e clique em Executar.

12. É possível deletar gravação basta clicar no ícone de som e delete.



Criar Vídeo

Driver google

1. Para converter a apresentação em vídeo, clique na aba Arquivo,

opção exportar e, em seguida, clique em Criar vídeo.

2. Defina a qualidade seu vídeo. Quanto maior a qualidade, maior o arquivo

de apresentação de slides.

3. Escolha entre duas opções:

- Usar narrações e Tempos gravados: esta opção passará os slides de acordo

com o tempo personalizado durante a gravação.

- Não Usar narrações e Tempos gravados: esta opção passará os slides de

acordo com tempos pré-definidos.

4. Clique Criar Vídeo, definia o nome do vídeo e clique em Salvar.

*Dica para compactar os vídeos acesse https://www.youtube.com/watch?v=KlHI-A0RQn4

Criando link de acesso ao vídeo

10. Acesse google driver https://drive.google.com

11. No canto superior esquerdo, clique em Novo

e Upload de arquivo ou Upload de pasta para

carregar o vídeo para Driver google.

12. Para compartilhar clique no arquivo com

botão direito do mouse e selecione “Gerar link.”

13. Clique em Copiar link e Concluído.

14. Copie e cole o link no SIGAA

https://www.youtube.com/watch?v=KlHI-A0RQn4
https://drive.google.com/


Criando link de acesso ao vídeo

Youtube

1. Faça login em sua conta e clique em Carregar.

2. Clique no ícone da câmera e depois, em Enviar vídeo.

3. Arraste e solte os arquivos de vídeo para fazer o envio.

4. Defina o título e descrição do seu vídeo.

5. Clique em Salvar e Publicar e torne o vídeo público, não listado ou privado.

6. Clique em Salvar.

7. Copie e cole o link no SIGAA.

8. Youtube o limite o envio de vídeos com no máximo 15 minutos. Para envio de

vídeos com mais de 15 minutos necessário uma verificação da sua conta.

9. O link de verificação: https://support.google.com/youtube/answer/171664?hl=pt-BRO.

Postar vídeo SIGAA

10. Acesse a aba Materiais

11. Vídeo para inserir o arquivo do vídeo.

12. Associe o arquivo a um tópico de

aula.

13. Escolha a forma de postar o vídeo na

opção “Localização do Vídeo” e cole o

link do vídeo.

14. Marque a opção Notificar que a

noticia da postagem do vídeo será

enviada para os alunos por e-mail.

15. Escolha a turma.

16. Clique em Cadastrar e vídeo será

postado na página inicial do SIGAA

Obs. Não é aconselhável a utilização esse

espaço para carregar arquivo de vídeos de

muitos mb, pois se vários professores

começarem a enviar arquivos de vídeos o

sistema será sobrecarregado.

https://support.google.com/youtube/answer/171664?hl=pt-BRO
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Ficou em dúvida em alguma etapa?

Entre em contato conosco que vamos lhe ajudar

ibefpaem@gmail.com

mailto:ibefpaem@gmail.com

