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DICAS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS 
#DICA 1 - Iluminação - É um ponto muito importante em vídeos e qualquer trabalho de imagem. Nada de exageros quando 
se fala de luz: evite se posicionar de frente para a luz. Fique atento para não fazer vídeos escuros. Procure locais bem 
iluminados ou com bastante luz artificial. Faça um teste antes de realizar a versão final da gravação.

#DICA 2 - Enquadramento - Grave os vídeos na horizontal, em plano aberto quando quiser que todos apareçam e em 
plano fechado (close) para mostrar algum detalhe.

#DICA 3 - Estabilize - Use um tripé para que as imagens não saiam tremidas. Você pode improvisar o seu tripé: confira 
algumas dicas em https://www.youtube.com/watch?v=HQNkJs2DUxY

#DICA 4 - Atenção ao áudio - Outro ponto crucial, pois o vídeo precisa ser audível. Então, procure gravar em um lugar 
onde não haja muito barulho e que permita a compreensão das ideias pelos espectadores. Converse com algum colega ou 
professores para ajudá-lo a avaliar isso.

#DICA 5 - Edições - Cuidado com cortes brutos nas edições e efeitos: quanto mais efeitos colocar no vídeo, mais a 
qualidade cai. Não copie, seja autêntico.

#DICA 6 Para saber mais acesse - 
https://canaltech.com.br/dica/mobile/10-dicas-para-gravar-videos-incriveis-com-o-seu-smartphone/
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#DICA 7 - Peça ajuda de seus professores de ciências, língua portuguesa, matemática, geografia, história, entre outros. 
Eles podem dar dicas e ideias sobre temas, roteiros, entre outras.

#DICA 8 - Invista tempo pensando e construindo o roteiro (o que será dito e feito durante a gravação do vídeo). Uma boa 
gravação sempre tem um bom roteiro! 

#DICA 9 - Se possível, grave várias vezes a mesma cena/fala e na hora da edição escolha a melhor versão. 

#DICA 10 - Inicie o vídeo com a apresentação do PRODUTO FINAL para depois explicar a relação do tema com o produto 
final.

#DICA 11 - Procure vídeos sobre ciências e divulgação científica no YouTube para inspirá-lo, mas não se restrinja a eles. 
Busque por outros temas e campanhas existentes. IMPORTANTE: inspiração não é cópia! SEJA ORIGINAL!

#DICA 12 - Procure conhecer como as indústrias de sua região funcionam e sobre a ciência envolvida em seus processos 
de produção. É possível levantar boas ideias fazendo essa pesquisa!


