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O autor - Daniel Marinho
Especialista no desenvolvimento de conteúdos audiovisuais, com mais de 15 anos de
experiência em produção e edição de vídeo. É licenciado em Comunicação e Multimédia,
tendo sido responsável pelo departamento multimédia da redação do jornal i.
É sócio fundador da Multimédia Com Todos, uma produtora e gestora de projetos
multimédia que dinamiza um portal de notícias com diversas rubricas de tecnologia e de
videojogos. Tem ainda uma parceria com a SABE Online para a produção e edição de vídeo.

Porquê este curso?
O curso “Produzir e editar vídeo” foi criado para lhe ensinar a produzir conteúdos audiovisuais profissionais ou
vídeos para mais tarde recordar. Ao longo de quatro módulos de aprendizagem, vai explorar as etapas do
processo criativo de uma produção audiovisual, passar pela escolha do equipamento, pela composição de imagem
e pelos momentos cruciais de captação e edição de vídeo. No final será capaz de dar asas à sua imaginação e criar
um filme de qualidade.

O que vai aprender?

A quem se destina?

 Identificar os melhores métodos para captação e
produção audiovisual

 A todos os criativos, profissionais ou amadores,
com gosto pela realização, produção e edição de
vídeo

 Usar técnicas de composição de imagem
 Aplicar conceitos de sequência e lógica a imagens
em vídeo
 Escolher e manusear o equipamento adequado às
suas necessidades
 Planear a história e a gravação
 Dominar os principais conceitos e cuidados a ter
na fase de edição

Este curso inclui:

 A todos aqueles que pretendem valorizar e
enriquecer o seu curriculum profissional através do
domínio de tecnologias multimédia
 Aos profissionais que pretendem melhorar as suas
competências na área da produção de vídeo
(jornalistas, designers, animadores e
comunicadores)

A SABE online

 117 minutos de video HD
 Respostas do autor às dúvidas dos alunos
 Desafios lançados pelo autor aos alunos
 Exercícios nos módulos e uma avaliação final
 Anexos preparados pelo autor
 Possibilidade de tirar e guardar apontamentos

Somos
uma
editora
de
cursos
online.
Respondemos às necessidades mais atuais de
aprendizagem e valorização pessoal. Os nossos
cursos têm um preço acessível e são oferecidos
por
profissionais
com
forte
experiência.
Queremos tornar-nos o seu parceiro permanente
de aprendizagem.

 Um certificado de realização no final do curso

Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos.

Acesso permanente aos cursos.
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Estrutura do curso
Introdução

 4min

Módulo 1 - Compor a imagem

 21min

Capítulos: Introdução do módulo
Princípios de fotografia
Princípios de iluminação
Utilizar luz natural
Considerações de luz
Resumo do módulo
Módulo 2 - Cinematografia: o essencial

Quiz
Desafio

 23min

Capítulos: Introdução do módulo
Princípios de sequência e lógica
Planos de câmara
As diferentes lentes
Princípios de pré-produção
Resumo do módulo
Módulo 3 - Captar imagens

Quiz
Desafio

 21min

Capítulos: Introdução do módulo
Tipos de câmaras
Os diferentes acessórios
A captação
Automatismos nas câmaras
Resumo do módulo
Módulo 4 - Editar vídeo

Quiz
Desafio

 24min

Capítulos: Introdução do módulo
Método de edição não linear
Edição de vídeo
Edição de áudio
Grafismos: o essencial
Resumo do módulo
Avaliação Final
Conclusão
Anexos

Quiz
Desafio

 20min

 4min

Dicas práticas e considerações de imagem e luz
Escala de planos
Lista de aplicações e recursos essenciais

Orientações e técnicas de captação e edição
Essencial de equipamento e acessórios

Conheça as condições comerciais e saiba mais em http://sabe-online.com/courses/14

Contactos

Meios de pagamento

Para mais informações não hesite em contactar-nos.
Onde estamos: Rua D. Luís I, 3, 3º, 1200-149 Lisboa
Telefone: +351 213 140 782
Email: cliente@sabe-online.com

Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos.

Acesso permanente aos cursos.

