
Orientações para gravação de vídeos 

 

Essas orientações visam facilitar a produção e gravação dos vídeos solicitados no ofício 00/2020. 

- Limpeza da lente da câmera; 

 

- Sempre se identificar no início do vídeo, informando nome, origem e função na Apae; 

- Cuidado com o áudio, prefira ambientes mais silenciosos, entretanto se não for possível tentar 

aproximar o aparelho para melhorar a captação do áudio, verifique o volume do som antes de 

começar, gravar em locais com janelas fechadas se possível para minimizar os sons externos; 

- Filmar sempre na horizontal, senão a imagem fica com cortes nas laterais; 

 

- Utilizar suporte, ou tripé. Em caso de não possuir o equipamento acondicionar o smartphone 

em um local firme onde ele não se mova; 



 

 

- Se alguém for filmar você, que essa pessoa utilize sempre as duas mãos, para maior 

estabilidade do aparelho e evitar movimentos desnecessários na gravação;

 

- Utilizar as grades de composição dos smartphones. São aqueles 9 quadradinhos que existem 

nas configurações dos aparelhos. É interessante utilizar os cantos do quadrado central para 

equilibrar a composição da imagem, por isso se conseguir encaixar a imagem principal nesses 

pontos vai haver melhor equilíbrio visual;  

 

- Observar o local com iluminação mais uniforme. Não ficar contra o sol pois ele causa excesso 

de iluminação. Se for filmar em local fechado utilizar uma luz superior que ilumine 

uniformemente o ambiente, evitar o uso da lanterna e flash do celular; 

- Definir o foco em apenas um ponto, caso o smartphone permita isso, evitando que o foco da 

filmagem fique alternando durante a gravação, de preferência não utilizar o zoom. 

- Antes de filmar, observar o período de duração da bateria; 



- Prever o enquadramento, já que os smartphones podem não possuir ferramentas eficientes 

de zoom, organizando bem o ambiente onde será filmado o vídeo;

  

- Alguns aplicativos de smartphones possuem ferramentas de edição, caso não possua é 

necessário conhecer um pouco de softwares de edição ou trabalhar em conjunto com quem 

conheça; 

- Caso não queira fazer edição, é necessário preparar para uma gravação ininterrupta; 

- Preparar um roteiro com o que será transmitido no vídeo é importante;  

- Como estamos trabalhando de casa, é importante ter a colaboração de quem mora conosco 

para não atrapalhar a gravação dos vídeos; 

 

 

 


