TUTORIAL SCREENCAST‐O‐MATIC:

Criando vídeos de captura de tela

Realização: Secretaria Geral de Educação a Distância da Universidade Federal de São Carlos
2018

SUMÁRIO
1. Introdução
2. Criando uma conta
3. Criando um vídeo

2
2
5

1. Introdução
O Screencast‐O‐Matic é uma ferramenta que permite a criação de vídeos a partir da captura da tela do
seu computador. Para ter acesso ao recurso, acesse o seguinte endereço: https://screencast‐o‐
matic.com .

2. Criando uma conta
● Ao acessar o link fornecido previamente, você será direcionado à homepage do Screencast‐O‐
Matic, conforme é mostrado na imagem a seguir. Para cadastrar‐se, clique em Sign Up.

● Em seguida, serão exibidas duas formas de cadastro. A primeira, Signup with Google, possibilita
cadastrar‐se utilizando sua conta do Google. Para tanto, clique no local indicado na imagem abaixo
e selecione a conta para realizar o cadastro.

● Preencha os campos indicados com seu nome e sobrenome, respectivamente.

● É obrigatório marcar a caixa I agree to the Terms of Service para concluir o cadastro. Após, clique
em Create Account.

● Para cadastrar‐se de outra forma, com um endereço de e‐mail de outro servidor, preencha o campo
E‐mail com essa informação e clique em Sign Up.

● Você verá a seguinte mensagem na sua tela:

● Adicionalmente, você receberá um e‐mail com um link para concluir o cadastro.
● Ao acessar o link recebido, você será direcionado para uma tela onde deverá informar seu nome e
sobrenome, bem como uma senha no campo Password. Marque a caixa I agree to the Terms of
Service e clique em Create Account.

3. Criando um vídeo
● Ao concluir o cadastro, você será redirecionado para a seguinte tela:

● Para iniciar uma gravação, clique em Start Recorder – o primeiro botão azul na sua página.

● Na caixa de diálogo que se abre, clique em Get recorder launcher! para baixar o lançador para fazer
gravações de tela.

● Instale o lançador de gravação de tela no seu computador e clique novamente em Start Recorder.
Uma nova caixa de diálogo irá se abrir, clique em Abrir Screen Recorder Launcher v2.0 para
autorizar a gravação.

● A ferramenta será iniciada. É importante informar que ela gravará tudo o que estiver dentro da
caixa traçada, até um limite de 15 minutos de gravação.

● É possível redimensionar a tela de gravação clicando sobre os pontos indicados na imagem e
arrastando‐os.

● É possível selecionar tamanhos padronizados para a captura de tela, clicando na seta da opção
Tamanho. Na aba que se abre, clique no tamanho desejado.

● Por configuração padrão, a ferramenta gravará também o áudio de seu microfone. Mantenha essa
configuração se for necessário adicionar narração ao vídeo. Caso não deseje narração no vídeo,
clique na seta da opção Narração. Será aberta uma lista com os microfones disponíveis. Selecione
Nenhum para desativar a narração.

● A ferramenta também é capaz de gravar o áudio do computador, como, por exemplo, uma música
que esteja tocando num player de mídia. Esse recurso é disponível somente na versão paga do
Screencast‐O‐Matic.
● Após realizar os ajustes necessários, clique no botão indicado na imagem abaixo para iniciar a
gravação.

● A gravação será iniciada. Ela continuará até que o limite de 15 minutos seja atingido ou até ser
pausada de forma manual. Para pausar a gravação, clique no botão indicado na imagem abaixo.

● Para descartar a gravação, clique no ícone indicado abaixo.

● Para finalizar a gravação, clique em Feito.

● Ao finalizar a gravação, a seguinte tela será exibida.

● Você pode salvar o vídeo em seu computador, carregá‐lo no site do Screencast‐O‐Matic ou no
Youtube. Para tanto, escolha entre as opções Salvar como Arquivo de Vídeo, Carregar para
Screencast‐O‐Matic e Carregar para Youtube.

● Caso escolha salvar o arquivo de vídeo no computador, é necessário escolher uma pasta para salvá‐
lo. Para tanto, clique em Browse.

● Após esse procedimento, clique em Publicar. Lembrando que, caso você deseje carregar o vídeo
para o site do Screencast‐O‐Matic, basta clicar em Publicar.

● Caso selecione a opção Carregar para Youtube, a ferramenta irá lhe guiar durante o procedimento,
mostrando como associar sua conta do Screencast‐O‐Matic ao Youtube.

