
 

A planear os teus vídeos 
 
Pode haver muito em que pensar ao planear os teus vídeos! Tantas ideias 
podem voar por aí, por isso é melhor organizares e anotares os teus 
pensamentos.  
 
Vamos começar com o Vídeo de Pitch, dividindo-o em quatro partes 
principais: 

 
1. O Anzol 
2. Introdução 
3. Detalhes 
4. O Fim 

 

 

o anzol 

Chama a atenção do teu público. 
Tens 10 segundos para convencer o 
espectador a ver o teu vídeo. 
Começa com um facto divertido, 
uma surpresa, ou apenas diz 
imediatamente o teu problema e a 
tua solução! 

 



 

 

introdução 

Introduz o que estás a fazer. 
Agora faz uma breve introdução 
sobre o que vai ser o resto do teu 
vídeo! 
Mostra um exemplo rápido ou 
provoca o que o telespectador vai 
aprender. 
 

 

detalhes 

Fala sobre os principais detalhes por 
detrás do teu projecto. 
É aqui que estarão todos os teus 
principais pontos de conversa. 
Explica o que estás a fazer e porquê. 
 

 

o fim 

Acaba forte com a inspiração! 
Lembra ao espectador a razão 
principal do teu projecto e diz-lhe o 
que fazer a seguir. 
Por exemplo, eles devem usar o teu 
projecto quando este estiver 
completo! 
 

 
  



 
O teu Vídeo Demo tem um propósito diferente e deve seguir uma estrutura 
diferente: 

 
1. Introduz o teu projecto 
2. Explica como funciona 
3. Fala sobre o futuro 

 

 
apresenta o teu projecto 

Mostra como é o teu projecto, e o 
que é que ele faz. 
Não te esqueças de explicar 
rapidamente como é que o teu 
projecto resolve o problema! 

 

explica como funciona 

Vê 

algumas características e como o 
fizeste funcionar. 
Mostra partes importantes do teu 
projecto. Certifica-te também de 
explicar como o construíste ou 
codificaste! 



 

 

fala sobre o futuro 

Explica o que podes fazer melhor. 
Está tudo bem se ainda não 
funcionar tudo! 
Podes realmente conseguir o 
interesse dos espectadores 
mostrando que tens planos para 
tornar o teu projecto ainda melhor! 

 
Agora que conheces as partes básicas de cada vídeo, vamos começar a 
planear o teu vídeo de lançamento! Vamos trabalhar no vídeo de 
demonstração na semana 10. 
 


