Curso: Video Editor
Duração: 40h
Área formativa: Cursos

Sobre o curso
Torna-te top na criação e edição de vídeos.

Depois de “luzes, câmara, ação” entra a tua edição!
Ideal para os jovens que querem iniciar-se no mundo da edição de vídeos, este curso
hands-on irá permitir aos novos editores materializem a sua imaginação em pequenos
filmes de qualidade. É a partir daqui que as suas produções se vão destacar nas redes
sociais, como o Youtube!
Com a “explosão” dos smartphones, com câmeras integradas já com bastante qualidade, das
câmeras “go”, e da popularização do YouTube, nunca os tempos foram tão voltados para o vídeo.
Neste curso, vamos mergulhar em todo o processo da edição de vídeos. Serão abordados conceitos
teórico-práticos de vídeo, técnicas de composição e edição de imagem e áudio, e princípios de
animação.
Para tal, os novos editores estarão frente a frente com um dos melhores softwares de edição para
quem está a dar os primeiros passos nesta área, o Filmora.
Quem sabe não sairão daqui os futuros profissionais de produções audiovisuais para vídeo digital,
publicidade, televisão ou mesmo para produtoras de cinema?
Competências que serão desenvolvidas

Criatividade
Vais poder materializar a tua imaginação na produção dos teus vídeos.
Comunicação
Aos desenvolveres os teus projetos de vídeo estarás a desenvolver as tuas aptidões de comunicação,
seja verbal ou não-verbal.
Pensamento crítico
Será estimulada a tua capacidade de análise antes de encontrares uma solução criativa para um
determinado conteúdo.
Capacidade organizacional
Começando pela prepação do conteúdo, passando pela elaboração do projeto e acabando na
utilização do software: irás desenvolver as tuas skills de organização.

Destinatários
Jovens dos 11 aos 13 anos.

Pré-requisitos
Utilização de PC’s no ambiente Windows.

Metodologia
Formação Presencial ou Live Training (Formação Online Síncrona).

Programa
●
●
●
●
●

Internet
Wondershare Filmora
Animações
Definições do Projeto
Concluir Projeto

Internet
●
●

Procurar imagens e vídeos na Internet
Importar imagens e vídeos da Internet para o computador

Wondershare Filmora
●

Começar a trabalhar com o Filmora
Interface
Gravar e abrir projetos
Importar vídeos, fotos e sons
Captar imagens da câmara
Adicionar vozes
❍
❍
❍
❍
❍

Animações
●
●
●

Efeitos de Transição
Efeitos de Panorâmica e Zoom
Efeitos visuais

Definições do Projeto

Concluir Projeto
●
●

Exportar como filme
Publicar na WEB

