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COMO DISPONIBILIZAR
VÍDEOS NO APRENDER 3

Navegue nas telas interativas e 
confira uma série de dicas valiosas 

para te auxiliar nas produções.  

INICIAR
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Vamos, inicialmente, atentar para alguns elementos técnicos:

Resolução do vídeo: Tempo do vídeo: 
como o seu vídeo será disponibilizado 
online, é recomendável que você, no 
momento da gravação, selecione uma 
resolução que não seja tão baixa, para 
não prejudicar a sua visualização, e nem 
tão alta que possa também prejudicar 
o acesso do usuário. Recomendamos a 
resolução 1080p FULL HD.

tal como a resolução do vídeo, o tempo 
também é uma dimensão importante 
para a garantia de acesso pelo usuário. 
Evite vídeos longos. Se a sua videoaula 
durou mais de 15 minutos, procure 
dividir o vídeo em partes menores para 
facilitar a sua disponibilização.
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Olá, professor! Olá professora!
Você pretende utilizar videoaulas 
ou mesmo disponibilizar gravações 

de suas aulas no Aprender 3?
Então, preste atenção a essas dicas:
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Logo que o vídeo esteja pronto, 
você precisa, então, atentar para as 

orientações a seguir:

Tempo do vídeo: 

O Aprender 3 é um ambiente virtual de aprendizagem e 
que não possui, em suas funcionalidades básicas, o serviço 
de compartilhamento de vídeos. 

3 Não carregue o arquivo do vídeo 
diretamente no Aprender 3
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Para acessar um vídeo que foi carregado 
diretamente no Aprender 3, o seu aluno 
precisará realizar o download completo 
do arquivo para poder visualizá-lo. Além 
de ser mais demorado, esse processo 
exige certa condição de acesso à internet, 
o que pode dificultar ou, até mesmo, 
inviabilizar o acesso ao vídeo.
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Ao contrário disso, as plataformas de 
compartilhamento de vídeos possibilitam ao 
usuário a visualização de vídeos, adequando-
se às suas condições de acesso à internet e de 
seu dispositivo. Nelas, o streaming realiza a 
transferência de dados em pequenos pacotes o 
que permite ao usuário ter acesso ao conteúdo 
(áudio ou vídeo) de imediato, sem ter que realizar 
o download completo do arquivo, facilitando o 
seu acesso.
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Utilize o serviço de 
compartilhamento de 
vídeos em plataformas 
desenvolvidas para esse fim.
Essas plataformas (YouTube, Vimeo, Microsoft 
Stream) garantem uma qualidade melhor de 
reprodução dos vídeos e, assim, oportunizam que 
os usuários tenham mais sucesso no seu acesso.
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Ao invés de carregar o arquivo do 
vídeo no Aprender 3, disponibilize 
o link do vídeo da sua plataforma 
de compartilhamento de vídeos 
nos Recursos e/ou Atividades do 
Aprender 3. 

Para isso, basta copiar o link e colar nos Recursos 
e/ou Atividades do Aprender 3. 

Assim, os estudantes terão melhor 
acesso aos seus vídeos.

Até a próxima!


	  2: 
	Página 1: 
	Página 3: 
	Página 5: 

	Botão 3: 
	Página 1: 
	Página 3: 
	Página 5: 

	Botão 5: 
	 : 
	Página 2: 
	Página 4: 
	Página 6: 

	Botão 2: 
	Página 2: 
	Página 4: 
	Página 6: 

	  3: 


