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Trabalhar remotamente, com aulas virtuais exige diferentes formatações de
apresentações. Neste arquivo apresentaremos diferentes possibilidades de elaboração de
apresentações que respondem a diferentes necessidades do professor e se adequa a diferentes
canais de veiculação.

Ao mesmo tempo em que apresentamos variações de diagramação e formatos, iremos
trabalhar as ferramentas e recursos do PowerPoint que poderão ser trabalhados, associados ou
não, em diferentes produções.

Ferramentas do PowerPoint na construção de videoaulas



Temos a nossa disposição ferramentas de criação que nos permitem criarmos um produto de excelente
qualidade gráfica. Havendo criatividade, podemos desenvolver logomarcas, vinhetas, marcas d’agua, animações e
muito mais.

No entanto, consideramos aqui a praticidade e apresentamos uma configuração que permite ao professor
estruturar sua videoaula com qualidade e conteúdo e acima de tudo, com coerência e coesão.

O modelo abaixo apresenta aspectos básicos que devem ser considerados na estruturação de uma
videoaula.

Estrutura da videoaula

Capa ConteúdoIntrodução Conclusão Créditos



Estrutura da videoaula

Você pode criar uma capa base para suas videoaulas e utilizá-la em todas as
apresentações posteriores. O uso da capa personaliza o trabalho. Pode-se

desenvolver uma vinheta personalizada a ser utilizada por padrão em todas as aulas,

A introdução apresenta o professor e os objetivos da aula, o conteúdo que será 
desenvolvido e chamar atenção para os destaques aos quais os alunos devem ficar 

atentos. (quando houver)

Desenvolva a aula.

Faça um fechamento da aula. Retome os destaques, indique o próximo conteúdo a 
ser trabalhado, mencione a atividade pretendida...

São as nossas fontes bibliográficas. Em nossas aulas comumente usamos imagens, 
sons, textos, vídeos e devemos referenciar este material

Assim como padronizamos a capa, crie um slide ou vinheta padrão para finalizar a 
videoaula.

Capa

Introdução

Conteúdo

Conclusão

Créditos

Fechamento



Criando a capa da videoaula
Criar uma capa, ou introdução para sua videoaula deixa seu material personalizado. A capa pode
ser elaborada em um único slide ou, usando a criatividade, pode se produzir uma vinheta de
abertura.
Uma vez criada, esta capa pode ser utilizada nas demais produções, bastando apenas algumas
alterações.

Para esta capa iremos inserir uma imagem alusiva ao conteúdo que será trabalhada cobrindo 
toda a tela, faixas de texto com o nome da Disciplina e o título da aula.

Você pode criar uma capa Genérica, da disciplina, por exemplo, e utilizá-la em todas as aulas sem 
necessidade de edição.

Caso queira criar uma vinheta, acesse nosso material sobre o tema (link nos créditos)



Clique no menu INICIAR

Clique na opção NOVO SLIDE

Selecione a opção EM 
BRANCO

Obs. Você também pode 
usar a opção NOVO SLIDE 
na barra de ferramentas 
para inserir seus slides



Clique no menu INSERIR  e 
em seguida em IMAGENS

Localize, selecione e 
insira a imagem que 

será usada como fundo



Ajuste a imagem para que ela 
preencha a tela



É possível aplicar um fundo diretamente no slide. Bem 
como definir o design da apresentação.

Acesse este material específico em nosso banco de 
tutoriais (link nos crétitos)



Para inserir os textos vamos 
utilizar as autoformas do 

PowerPoint.

Selecione o retângulo de 
cantos arredondados

História – Aula 10

Entradas e Bandeiras

Digite e formate o texto



Clique sobre as 
autoformas

Use as opções de 
preenchimento e 

bordas para 
formatar as 
autoformas



História – Aula 10

Entradas e Bandeiras

Sua criatividade vai 
definir os elementos 
que comporão a capa 

de suas aulas.



Biologia – Aula 01

Prof. Arivaldo

Neste exemplo, foi 
inserido imagem e nome 

do professor



História – Aula 10

Entradas e Bandeiras

Definidos os elementos 
da capa (textos e 
imagens) vamos 

configurar os efeitos

Como temos vários 
elementos, aplique 
efeitos seguindo a 

ordem que deseja que 
eles sejam executados.

Neste exemplo, o  texto, 
superior primeiro e na 

sequencia o inferior



Selecione o 
elemento que 
será animado

Clique no menu ANIMAÇÕES

Defina o efeito



Definido o efeito, é preciso configurar a execução e o tempo deste 
efeito.

Na opção iniciar, marque Após o Anterior;
A opção DURAÇÃO define se o efeito será rápido 
ou mais lento. Você testar até chegar ao tempo 

desejado;
NA opção ATRASO é utilizada quando se quer 

dar um tempo entre um efeito e outro. 

Quem ainda está nos primeiros passos com as ferramentas do PowerPoint deve fazer elemento a elemento. A 
familiaridade com o programa permitirá fazer animações de todos os elementos ao mesmo tempo.



Concluída a capa vamos estruturar a aula.

Iremos trabalhar com 4 modelos de apresentação.

Considerações sobre o formato da apresentação

Vídeo autoinstrucional

Exposição de conteúdo

Vídeo integrado 
Professor/conteúdo

Apresentação base



Considerações sobre o formato da apresentação

Vídeo autoinstrucional Esse formato de apresentação deve conter as 
informações necessárias nos slides, sem a 

necessidade de mediação do professor (narração 
ou captura de imagem).

Dê atenção especial à transição de slides, 
definindo o tempo necessário para que o slide 

fique em exibição.

Se aplicar efeitos nos elementos do slide (imagens 
e textos) deixe-os no modo automático, sem a 

necessidade de clicar

Evite textos longos e letras pequenas. Havendo a 
necessidade de compactar o vídeo, esses 

elementos são os que mais perdem qualidade.



Neste exemplo, o professor estruturou a aula utilizando imagens e textos. Os elementos 
foram animados no modo automático, sem a necessidade de clicar para executar.



A atenção deve ser dada à transição de slides. Nesta apresentação temos telas com 
mais elementos, que demandam um tempo maior de exibição e outras que demandam 
menos tempo. Neste caso, não posso usar um tempo padrão para todas, devo fazer isso 

tela a tela, como veremos a seguir.

10 segundos de exibição bastam Mínimo de 50 segundos de exibição



Esta é uma tela com poucos 
elementos. Vamos considerar 
que 10 segundos bastam para 
que o aluno visualize e faça as 

inferências pretendidas 
(associar o texto à imagem).

Clique no menu 
TRANSIÇÕES

Selecione a transição



1. No campo duração,
determine se o efeito
da transição será mais
lento, ou mais rápido.

1. Em AVANÇAR SLIDE,
marque a opção APÓS
e determine o tempo
de exibição da tela.
Neste caso, dez
segundos.

Obs1. Em uma apresentação padronizada, posso definir as configurações desejadas e usar a opção APLICAR A TODOS.

Obs2. Mesmo em apresentações não padronizadas, como esta, você pode aplicar as definições a todos e ir fazendo apenas os ajustes de
tempo tela a tela.



Biologia. Prof. Arivaldo

Assim como criamos uma capa para a aula, o professor pode criar uma tela
de finalização. Neste exemplo, foram utilizados os mesmos elementos da
capa, e o professor utilizou para divulgar os canais de mediação on-line.



Considerações sobre o formato da apresentação

Exposição de conteúdo Se a ideia é realizar uma apresentação para 
exposição de conteúdo, com interação do 

professor por meio de narração ou captura da 
imagem da câmera, esse é o formato ideal.

Como a ideia é que as informações ou elementos 
apareçam à medida que o(a) professor(a) 

explana, anime os elementos aplicando o efeito 
APARECER com a função AO CLICAR.

Use o recurso de gravação de áudio aplicando-os 
a cada slide.

Evite textos longos e letras pequenas. Havendo a 
necessidade de compactar o vídeo, esses 

elementos são os que mais perdem qualidade.



Para este exemplo utilizamos duas estratégias. A primeira, aplicando o efeito de mão 
escrevendo e a segunda, aplicando o efeito APARECER/AO CLICAR sobre os elementos 

passo-a-passo.

Efeito mão escrevendo

Efeito APARECER/AO CLICAR



X Insira uma caixa de texto e 
formate-a. (tamanho da fonte 

e cor)

Em seguida, aplique a animação 
sobre a caixa de texto. (efeito 
APARECER opção AO CLICAR

Copie a caixa de texto formatada, cole e faça a sequencia matemática 
repetindo o processo de copiar e colar. Como a caixa já está animada, 

não precisará repetir o processo de animação.

Obs. Construa a exposição na sequencia que os elementos serão 
apresentados.

X
Insira e formate a 

caixa de texto

X X
Copie e cole a caixa 

de texto

X __

Formate a o 
elemento 

X__
Organize as caixas 

de texto

X__

De seguimento na 
construção da 

equação

60

Para utilizar o recurso “mão escrevendo”, consulte tutorial específico (link nos créditos)



Considerações sobre o formato da apresentação

Vídeo integrado Professor/conteúdo
Configure a apresentação aplicando transições e 
efeitos deixando-os com a opção AO CLICAR. Isso 
dará controle ao professor sobre os elementos da 

apresentação.

Utilize a função Gravar apresentação para 
capturar a tela do computador (apresentação de 

slides e a imagem do/a professor/a

Se aplicar efeitos sobre os elementos do slide 
(imagens e textos) deixe-os no modo AO CLICAR.

Evite textos longos e letras pequenas. Havendo a 
necessidade de compactar o vídeo, esses 

elementos são os que mais perdem qualidade.



Apresentações que serão 
utilizadas para captura de tela 

(com imagem da câmera) 
devem ser estruturadas 

reservando espaço para a 
imagem da webcam.

A captura realizada no 
PowerPoint aparece no canto 

inferior direito e pode ser 
realocada no slide

Caso a captura de imagem 
seja realizada com o Loom ou 
Active Presenter, o professor 

pode definir o local de 
posicionamento da imagem da 

câmera, assim como o 
tamanho.

Captura pelo 
Powerpoint. Canto 
superior direito. O 

tamanho e a 
disposição da 

imagem na tela 
podem ser 
redefinidos

No Loom a imagem é redonda e 
pode ser posicionada pelo 

professor em qualquer ponto 
da tela, podendo inclusive 

mudar a posição (e o tamanho) 
em diferentes momentos.



Estruture a sua apresentação de slides 
segundo as orientações acima.

Capturando a imagem na câmera

Função disponível a partir da versão 2016 
do Powerpoint



Clique no menu 
APRESENTAÇÃO DE SLIDES

Em seguida, clique em GRAVAR 
APRESENTAÇÃO DE SLIDES

Defina os elementos que deseja 
capturar e em seguida inicie a 

gravação



Controles de inicio e 
fim da gravação

Caso tenha inserido notas 
nos slides, pode acessá-las 

aqui.

Utilize a borracha e 
pinceis para 

interagir na tela
Acompanhe o 

tempo de gravação

Pare a captura 
da webcam ou 

do áudio 
durante o 
processo

Avance para o 
próximo slide

Ferramentas da captura de Tela



Ao clicar e iniciar a gravação, 
ministre a aula normalmente.



Ao encerrar a gravação e fechar a tela, a 
imagem da webcam vai aparecer no 

slide



Posicione a imagem da câmera no 
ponto desejado. (esse ponto deve ser 

definido na elaboração da 
apresentação).



Clique sobre a imagem da câmera e em seguida no 
menu REPROIDUÇÃO. Verifique se o vídeo está 

configurado para tocar automaticamente

Repita este procedimento nos demais slides

Finalize o processo salvando a apresentação como 
vídeo MPEG-4



Considerações sobre a captura de tela

Realizando captura de tela

Essa modalidade não captura a tela do computador e a imagem da 
webcam ao mesmo tempo.

É uma modalidade interessante quando se quer inserir voz em uma 
aula, pois ela permite capturar o áudio.

Caso a apresentação tenha áudios e vídeos é recomendável atenção 
aos slides onde eles aparecem para evitar sobrepor o som da 

apresentação com o som da captura.



Clique no menu INSERIR

Em seguida, clique em 
GRAVAÇÃO DE TELA



Defina as configurações de captura de tela.
Caso a sua apresentação de slides já tenha sons e 
vídeos, e você não vá fazer narração, não ative o 

microfone.
O mesmo vale para o ponteiro do mouse.

Clique em SELECIONAR ÁREA 
para delimitar a área que será 
capturada. Neste caso, toda a 

tela do computador

Inicie a captura de tela clicando 
no circulo. Para encerrar, clique 

no quadrado

Obs1.Antes de iniciar a captura de tela coloque a apresentação no modo de exibição.

Obs2. Durante a captura de tela essa caixa de comando desaparece. Para que ela volte a ser exibida, passe o ponteiro do
mouse na área onde ela se localiza.



Após a contagem regressiva, 
inicie sua interação (áudio com a 

apresentação).



Inserindo sons mp3 ou wave disponíveis 
no computador (baixados previamente.

Inserindo áudio/narração na videoaula



NA Barra de Menus, clique 
em INSERIR.



Clique na opção ÁUDIO e  
sequencia em: Áudio do PC



Localize o áudio e clique em 
INSERIR.



O ícone do áudio aparecerá 
no centro da tela. Caso 

deseje que o ícone apareça 
durante a apresentação, 

arraste-o para o ponto da 
tela onde deseja fixa-lo.

Nesta atividade  nós 
ocultaremos o ícone do 

áudio. Assim, não há 
necessidade de movê-lo.

Para configurar o som, 
clique sobre o ícone do 

áudio e siga as orientações a 
seguir



Defina o início e o termino 
mais suave da música 
(quando for o caso)

Defina o 
volume 

do áudio

Ao marcar a opção 
AUTOMATICAMENTE, o 

som será executado 
quando a apresentação 

iniciar, sem a necessidade 
de clicar.

A opção EXECUTAR ENTRE 
SLIDES faz com que o som 
seja executado em todos 

os slides da apresentação.
Caso o áudio seja curto e 
mesmo assim deseje que 

ele toque em toda a 
apresentação, marque a 

opção REPETIR ATÉ 
PARAR.

Oculte o ícone de som

Finalize clicando em 
EXECUTAR EM 

SEGUNDO PLANO



Gravando áudios diretamente nos slides 
pelo PowerPoint



Clique no menu INSERIR
Em seguida clique em Áudio 

definindo a opção 
GRAVAR´ÁUDIO

Nomeie o áudio (opcional)

Clique no botão vermelho 
para iniciar a gravação

Clique em Ok para finalizar.



Após inserido, o áudio 
deve ser configurado.

Como a apresentação será 
transformada em vídeo, é 
necessário que todos os 

elementos estejam 
configurados para executar 

automaticamente

Clique sobre o ícone do 
áudio que foi inserido

Clique na ABA ReproduçãoConfigure o áudio para executar 
automaticamente e em seguida, 
clique em OCULTAR DURANTE A 

APRESENTAÇÃO

1

2

3



Repita o processo nos demais slides.



Construindo o Cartão interativo com o PowerPoint

Quando realizamos a videoaula, associamos a ela outros elementos de trabalho, como atividades, material de apoio (textos, imagens,

vídeos...).
Uma forma de agregar todos os elementos que serão trabalhados é elaborar um PDF interativo que ao ser enviado ao aluno, dá a ele

acesso por meio de links a todos os arquivos e canais que o professor venha a utilizar.

Ex. Para trabalhar um conteúdo X, utilizei os seguintes recursos:

videoaula Enquete no 
Telegram

Reunião Formulário do 
Google

Banco de imagens Textos de apoio Vídeo do/no 
YouTube

Criando o Cartão interativo posso disponibilizar, em uma única imagem, acesso a todos estes recursos 
por meio de links.



Nesta atividade, vamos inserir criar um cartão interativo, muito útil para agrupar, 
em um só documento, vários links de acesso.

Criando Cartão Interativo

Vamos utilizar imagens, caixas de texto, formas pré-definidas e links dos recursos 
(canal do Youtube, grupo do Facebook, grupo do WhatsApp...)



Ao abrir uma apresentação 
nova, clique na opção 

DESING



Clique em TAMANHO DO 
SLIDE e na sequencia na 
opção PERSONALIZADO.



Clique em TAMANHO DO 
SLIDE e na sequencia na 
opção PERSONALIZADO.

Na janela de ajuste, marque 
a opção RETRATO.



Clique na opção Garantir 
Ajuste.



O slide ficará na posição 
vertical. Este formato é 
ideal para imagens que 
serão visualizadas no 

smartfone



Monte seu cartão interativo 
com os elementos que 

desejar.

Neste exemplo utilizei 
imagens e formas pré-

definidas para compor o 
cartão

Coloquei imagens 
representativas do links que 

quero criar.

Defini um texto orientador 
em autoformas.



INSERINDO HIPERLINKS



Clique na opção LINK

Selecione o item onde será 
inserido o hiperlink



Cole o Link do arquivo

Obs. O arquivo precisa estar postado em seu Drive



Copiando o link de acesso a 
documentos do Drive



Abra o Drive e localize o 
arquivo que será linkado

Clique com o botão direito do 
mouse sobre o arquivo em 

seguida em Gerar Link



Copie o link

Defina o tipo 
de acesso

Conclua



Defina o tipo 
de acesso.



Repita o processo com os 
demais links



Exportando o cartão 
interativo



Clique em ARQUIVO e em 
seguida em EXPORTAR.



Clique em CRIAR PDF/XPS



Selecione a pasta onde deseja 
salvar o arquivo, nomeie e finalize 

clicando em PUBLICAR



Seu arquivo está pronto e 
pode ser enviado aos alunos 

pelo WhatsApp



Salvando a apresentação em múltiplos formatos

Salvar como Imagens

Arquivo Salvar como Formato JPEG

Salvar como PDF

Arquivo Salvar como Formato PDF

Salvar como vídeo

Arquivo Salvar como Vídeo MPEG-4

Salvar como Apresentação de slides

Arquivo Salvar como
Apresentação de slides do 

PPT

Recomendada quando se insere áudio e vídeo do computador
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