
 
 COLÉGIO PEDRO II – UNIDADE ESCOLAR REALENGO II
          SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA 2010  

Oficina de Animação – Edição de vídeo no Movie Maker

Roteiro de trabalho
1. Selecione um dos temas abaixo para a elaboração do seu vídeo:
• Música
• Artes
• Cinema
• Esportes
• Tecnologia

2. Selecione um subtema dentro do tema escolhido.  Se você tiver escolhido o tema música,  por 
exemplo, escolha um estilo musical específico: rock, reggae, rap, hip hop, dance music, pagode, 
samba, etc.

3. Crie um pasta na área de trabalho e nomeie esta pasta com caracteres que identifiquem o número 
da sua turma e os membros da dupla. Por exemplo: “1202_beatriz_carvalho_joao_victor”. Use 
caracteres em letra minúscula, sem cedilha, acento ou espaço.

4. Dentro  da  pasta  criada  acima,  crie  duas  subpastas,  uma  nomeada  como  “imagem”  e  outra 
nomeada como “audio”. 

5. Abra  o  Br.  Office  Writer  (link  na  área  de  trabalho  “BrOffice.org.3.2”  /  modo  texto).  No 
documento digite inicialmente o cabeçalho (nome do colégio, alunos e turma), o tema e subtemas 
escolhidos. Abaixo digite um pequeno resumo das informações que a dupla pretende incluir no 
vídeo.  Salve  o  arquivo  dentro  da  pasta  criada  no  item  3  nomeada  da  seguinte  forma 
“turma_roteiro_aluno_aluno”. 

6. Acesse  a  internet  e  pesquise  por  imagens  relevantes  para  você  usar  em seu  vídeo.  Salve  as 
imagens na pasta “imagem” dentro da pasta da sua dupla.

7. Acesse o servidor da unidade clicando no link “Oficinas” disponibilizado na área de trabalho. 
Procure  pela  pasta  “Oficina  Semana  Cultural  –  2010  /  Tutorial_movie”  e  abra  o  arquivo 
“movie_tutorial.html”. 

8. Abra o Movie Maker 2.6  (Iniciar / Todos os Programas / Windows Movie Maker 2.6). 

9. Importe as imagens e insira-as no storyboard seguindo as orientações da etapa 1 do tutorial.



10. Insira as transições entre as imagens, seguindo a etapa 2 do tutorial.

11. Selecione uma música para usar como trilha sonora. Há algumas músicas disponíveis na pasta 
“Músicas licenciadas”. Escolha a música desejada e salve-a na pasta “audio” dentro da pasta de 
trabalho da sua dupla. Importe um arquivo de áudio e insira-o no modo linha do tempo, seguindo a 
etapa 3 do tutorial. 

12. Insira o Título e os créditos finais, seguindo a etapa 4 do tutorial.

13. Sugestão de créditos. Não esquecer de identificar a música usada na trilha sonora (título e artista).



14. Se desejar, insira textos sobrepostos às imagens ou entre elas, seguindo a etapa 5 do tutorial.

15. Faça os ajustes finais sincronizando texto, imagem e áudio. Faça os cortes necessários na faixa de 
áudio. 

16. Clique com o botão direito na faixa se áudio e escolha o efeito “Fade Out”. Desta forma, o volume 
da música irá diminuir gradativamente.

17. Salve o projeto do seu vídeo na pasta criada na área de trabalho.

18. Salve o arquivo final do filme nesta mesma pasta.


