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Windows Movie Maker 

 Mediatização dos conteúdos: possibilita aos envolvidos    
no processo o uso de uma linguagem familiar (cotidiano);   
  
  A elaboração de vídeos estimula a criatividade, forma 
realizadores e ; 
 
 Alunos e professores passam a produzir materiais 
contextualizados. 
 



Windows Movie Maker 

 Crie uma Storyboard; 

 Clique em ARQUIVO - Importar para coleções (para 
fotografias) ou Capturar vídeo (para imagens em 
movimento);  

 Você verá suas imagens no modo Coleções; 

 Assim que você tiver decidido quais imagens deseja 
para o filme, clique e arraste os clipes para a 
Storyboard na ordem em que você deseja que eles 
apareçam no final. 





  
 
 
 
 
 

 Feito isso as imagens escolhidas irão aparecer na interface 

principal do Movie Maker, logo você clica em uma foto e 

arrasta ela para um quadro do Story Board (você deve 

arrastar as fotos na seqüência que você queira que elas 

apareçam no filme quando concluído). 

 

Windows Movie Maker 





Windows Movie Maker 

 Clique no áudio escolhido e o arraste até o ícone 
Áudio/Música; 

 
 Clique no item FERRAMENTAS e escolha Títulos e 

Créditos; 
 
 Item FERRAMENTAS – Transições de Vídeo. 

Escolha o modelo que gostar e o arraste para o 
storyboard (entre cada clip); 

 









Windows Movie Maker 

 O item FERRAMENTAS possui também um recurso 
chamado Efeitos de Vídeo; 

 Caso tenha dificuldades de localizar os comandos 
descritos, basta clicar em TAREFAS; 

 Depois disto você clica no Play(seta rosa) e assista 
como ficou seu vídeo, depois que assistí-lo vá em 
SALVAR NO COMPUTADOR(seta vermelha). 

 
 Ao clicar em SALVAR NO COMPUTADOR, surgirá O 

ASSISTENTE PARA SALVAR FILME e você clica em 
AVANÇAR duas vezes(sem mexer em nenhuma 
configuração) e espera o filme salvar no seu 
computador. 




