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Roteiro

Definido o roteiro, uma dica é dividir os assuntos 
por pauta. Isso ajuda a organizar as ideias e deixa 
a fala mais clara para o espectador.



Selecione o local adequado

O melhor local para a transmissão é aquele mais silencioso da casa, mas que 
preferencialmente tenha janelas para aproveitar a luz ambiente.



Procure fazer a transmissão durante o dia, 
onde é possível aproveitar a luz natural que irá 
deixar o vídeo com mais contraste, brilho, 
nitidez e saturação. 



Deixe as luzes interna do ambiente ligadas 
mesmo de dia, isso pode ajudar a reduzir 
áreas de sombra no rosto.



Enquadramento

Tente posicionar a câmera próximo da altura dos olhos, evite ângulos muito 
altos ou muito baixos. 



● Faça um teste para avaliar o enquadramento e o áudio. Evite gravar com 
roupas listradas ou quadriculadas, isso dá uma vibração ruim na tela e cria 
um ruído na comunicação/receptor.

● Preferencialmente faça a transmissão no modo horizontal se você escolher 
usar seu celular. 



Estabilidade

● Indicamos o uso de um tripé, mas caso não seja possível você pode usar 
aqueles suportes de fixação de carro para uso de navegador GPS 
(GoogleMaps ou Waze).

● Outra opção é apoiar o celular em alguma superfície (mesa, livros, etc.) para 
gerar imagens estáveis. 



Áudio

● Quanto mais próximo da fonte sonora melhor a qualidade do áudio. 
● Procure lugares mais silenciosos da casa para fazer a transmissão.
● Uma ótima opção é usar o próprio fone de ouvido do celular. Normalmente 

eles possuem um microfone incorporado que irá garantir uma melhor 
captação sonora.
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