
   
 

Dicas para a Gravação do Vídeo – Mostra IC 2020 

 

1 - Utilize a câmera traseira 

A maioria dos celulares possui uma câmera com melhor resolução na câmera traseira, 

o que melhora a qualidade da imagem no vídeo. 

2 - Limpe a lente do seu celular 

Certifique-se de que não há nenhuma sujeira na sua câmera que possa comprometer a 

qualidade da sua imagem. 

3 - Atenção ao áudio 

Escolha um local silencioso para fazer a sua gravação e certifique-se de que a entrada 

de áudio do seu celular não está tampada.  

4 - Filme com seu celular na vertical 

Filme como se fosse fazer um Story no Instagram, com o celular na vertical. Lembre-se: 

caso você passe para a segunda etapa da Mostra IC, seu vídeo será compartilhado no 

Instagram da SAEQA, então ele deve estar no formato adequado para isso! 

5 - Cuidado com a estabilidade 

Prefira apoiar o seu celular em algum local a filmar segurando-o em mãos. Se não tiver 

um tripé, utilize uma pilha de livros para apoiar seu celular, para que seu vídeo não fique 

tremido.   

6 - Use a luz a seu favor 

Escolha um local iluminado para gravar o seu vídeo, dando preferência à luz natural do 

dia. Tente gravar próximo a uma janela, de maneira que a luz dela esteja vindo 

diretamente para o seu rosto. 

7 - Atenção ao enquadramento 

Certifique-se de que você não esteja sendo cortado em seu vídeo, o ideal é que sua 

cabeça fique quatro dedos abaixo da parte superior da tela. 

8 – Preparação é tudo 

O roteiro é a base de um bom vídeo! Antes de começar a gravar, faça um roteiro (pode 

ser só uma lista de tópicos) e treine algumas vezes o que vai falar. Assim, na hora de 

gravar, você não terá que ficar parando seu vídeo nem terá que fazer muitos cortes se 

for editá-lo. 


