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postando o arquivo no canal do YouTube
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Adicionando um áudio em sua apresentação no PowerPoint

1. Escolha Inserir no menu superior de seu 
PowerPoint.

2. Clique em Áudio.
3. Escolha Gravar Áudio. 



• Preencha o campo Nome.

• Clique no botão vermelho para iniciar 
sua gravação. 

• Em duração, ao iniciar a contagem, 
comece a gravar o conteúdo do slide.

• Para parar a gravação, clique no botão 
quadrado. 

• Para ouvir/revisar a gravação clique 
na seta.

• Para encerrar a gravação, clique em 
OK.

• Proceda da mesma forma para todos 
os slides.

Gravando o áudio



• Terminada a gravação verá o 
ícone de som. 

• Para ouvir, clique na seta (no 
detalhe ao lado, 
Executar/Pausar).

• Poderá retornar ou avançar, 
clicando nas setas.

Para mais informações acesse: https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-ou-excluir-o-%C3%A1udio-na-sua-
apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-PowerPoint-C3B2A9FD-2547-41D9-9182-3DFAA58F1316

Gravando o áudio

https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-ou-excluir-o-%C3%A1udio-na-sua-apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-PowerPoint-C3B2A9FD-2547-41D9-9182-3DFAA58F1316


1. Em Arquivo, selecione a 
opção Exportar.

2. Marque a opção Criar
Vídeo.

3. Clique em Criar Vídeo. 

4. Abrirá uma tela para salvar
o arquivo com áudio em
seu computador.

Exportar
Criar vídeo

Transformando o ppt
em arquivo de vídeo



Em alguns minutos seu
arquivo será transformado
em um arquivo do tipo mp4, 
que poderá ser postado em
sua sala de aula ou no canal 
do YouTube.

Transformando o ppt
em arquivo de vídeo



1. Acesse o YouTube no 
endereço: 
https://www.youtube.com/

2. Em Fazer login insira o 
endereço: 
ead.video@fmapfase.edu.br

3. Digite a senha: publicar  

4. Clique no botão Próxima.

5. No ícone da câmera clique em 
Enviar vídeo.

Inserindo um vídeo no YouTube

https://www.youtube.com/


6. Selecione ou arraste o 
arquivo que deseja enviar 
para o canal.

7. Selecionado o vídeo, 
aguarde até que o upload 
esteja concluído. 

8. Em Detalhes, coloque o 
título de seu vídeo. Caso 
deseje pode inserir uma 
descrição deste vídeo. 

9. Clique em Próximo.

Inserindo um vídeo no YouTube



10. Ainda em Detalhes 
marque a opção de que 
não se trata de um 
conteúdo para crianças. 
Este item é obrigatório.

11. Clique em Próximo para 
configurar os elementos 
do vídeo. Estes itens são 
opcionais. 

12. Clique mais uma vez em 
Próximo. 

Inserindo um vídeo no YouTube



13. Marque a opção Não listado, 
para que apenas quem você 
envie o link possa acessar. 

14. Clique em Salvar e terá seu 
vídeo publicado. 

15. Nesse momento é gerado o link 
do vídeo que deverá ser 
postado em sua sala de aula.

16. Por fim, clique em Fechar.

Link do vídeo

Inserindo um vídeo no YouTube



Dúvidas?!

Entre em contato com 
ead@fmpfase.edu.br

mailto:ead@fmpfase.edu.br

