


O presente tutorial tem como objetivo orientar a instalação e utilização do
aplicativo “InShot”.

O InShot é um aplicativo gratuito para Android e iOS capaz de editar e compartilhar
fotos e vídeos inteiros, sem cortes, nas diversas possibilidades da comunicação
digital.

A edição de um vídeo é muito importante, pois permite otimizar e priorizar,
respectivamente, tempo e foco no tema proposto, orientando de forma agradável a
visualização do expectador.

Assim, o aplicativo InShot é uma ferramentas, que colabora com a edição e
divulgação dos vídeos produzidos pelos professores nas suas respectivas áreas do
conhecimento, como forma de orientação didática-pedagógica digital.



➢ Instalação do aplicativo no celular.

➢ Remoção da marca d’água (logo).

➢ Apresentação de todas as ferramentas.

➢ Demonstração de cinco ferramentas (básicas).

➢ Salvar e compartilhar.

Serão abordados os seguintes tópicos:



Como baixar o aplicativo InShot?

- Entre na loja de aplicativos do seu
celular.

- Pesquise por InShot e selecione
instalar.

Ao abrir o aplicativo:

- Selecione “Vídeo”.
- Escolha na galeria ou rolo de

câmera do celular o vídeo que
deseja editar.

Lembrando que é possível
selecionar mais de um vídeo.



Para remover a marca d’água com o
nome do aplicativo InShot, clique no
nome.

O aplicativo oferece uma opção paga,
denominada de “Pro”, onde todos os
recursos do aplicativo são
disponibilizados.

Entretanto, há uma opção gratuita de
remover a marca d’água no vídeo, mas
os recursos do aplicativo são limitados
e aparecem vários anúncios de
propagandas, mesmo assim é possível
fazer uma edição básica de vídeos, sem
problemas no resultado final.

- Selecione a opção “Remoção
Gratuita” e aguarde a propaganda
terminar, para então fechar e retornar
à edição do seu vídeo.



FERRAMENTAS DE EDIÇÃO DO INSHOT

1 – Proporção do vídeo.

2 – Inserir música.

3 – Inserir adesivos.

4 – Escrever texto.

5 – Adicionar efeito/filtro no vídeo.

6 – Retirar partes do início e final do vídeo.

7 – Dividir o vídeo em partes para excluir qualquer
parte do vídeo.

8 – Apagar partes ou algum item adicionado na
edição do vídeo.

9 – Personalizar o fundo do vídeo.

10 – Alterar a velocidade de reprodução do vídeo
(câmera lenta ou acelerar).

11 – Recortar o tamanho da imagem do vídeo.

12 – Configurar o volume do vídeo.

13 – Possibilitar a duplicação do vídeo em trechos
anteriores ao cursor do play (pequenos trechos ou
completo).

14 – Girar vídeo.

15 – Flip é o efeito espelho, inverte a visualização.

16 – Permissão para pausar o vídeo.
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As ferramentas do InShot oferecem muitas possibilidades!

Então, selecionamos cinco ferramentas essenciais, para uma edição simples, rápida e de qualidade.



Ao selecionar “CANVA”

A ampliação funciona como um zoom na imagem do seu 
vídeo, as demais opções são para o posicionamento do 
vídeo na tela.
Caso você use a opção ampliar, a imagem do vídeo vai se 
aproximar.
1 - Para aplicar em todo o vídeo.
2 – Para aplicar somente em pontos específicos do vídeo.

Agora selecione “Proporção”

Ao selecionar “PROPORÇÃO”, abrirá a janela demonstrada ao
lado, aqui você pode selecionar o tamanho da proporção do
vídeo, que deve ser escolhido conforme o tipo de plataforma
que seu vídeo será compartilhado.

No Instagram, você deve usar o tamanho 4:5 para publicação no
feed ou o tamanho 9:16 para stories.

Já para a publicação no Youtube, o tamanho 16:9
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Selecionar “Dividir”

1 - Pare o cursor de exibição do vídeo exatamente no ponto onde você deseja fazer o corte, então
selecione “Dividir”.
2 – Pare novamente o cursor de exibição até o trecho que você deseja retirar do vídeo, e selecione
“Dividir”.
3 – Agora clique no trecho entre o ponto inicial e final que deseja retirar do vídeo, selecione a opção
“excluir” para apagar. Outra opção e segurar por alguns segundos e depois deslocar o trecho para outra
parte do vídeo.

Após dividir e apagar os trechos indesejados, é importante selecionar “salvar”, no canto superior direito, 
pois se o celular bloquear a tela ou desligar, toda a edição de dividir  será perdida.

Assista ao vídeo completo, e se necessário repita as etapas acima descritas, para excluir os trechos indesejáveis.
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Selecione “Filtro”

A utilização de filtro é interessante para fazer correções quanto à
iluminação/cor do seu vídeo.

Para isso, o aplicativo oferece algumas opções prontas de “filtro” e
“efeito”.

- Então, selecione o “filtro” e visualize o vídeo para fazer a escolha.
Faça o mesmo procedimento para opção “efeito”.

Mas, lembre-se não exagere a ponto dos efeitos chamarem mais
atenção do que o conteúdo do seu vídeo.

Há ainda, a opção “AJUSTAR” , nela, você pode personalizar
manualmente as correções que serão aplicadas no vídeo (brilho,
contraste, temperatura, cor, saturação, sombras, matiz, entre outros).

1 – Aperte e segure para visualizar o antes e depois da aplicação do
filtro/efeito.

2 – Para aplicar o filtro/efeito em todo o vídeo

3 – Para aplicar o filtro/efeito somente na parte selecionada do vídeo.
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Selecione “Texto”

Aperte o “play” e “pause” onde você deseja inserir texto no vídeo. Outra
possibilidade é arrastar o vídeo com o dedo até no ponto que deseja incluir um
texto.

Opções da ferramenta “T” 

1 – Alinhamento do texto (à esquerda – centralizado – à direita)
2 – Teclado.
3 – Cores. (Escolha cor, sombra, rótulo, opacidade do texto).
4 – Fonte. (Escolha o tipo de letra do texto).
5 – Animação de entrada e saída do texto.
6 – Confirme a personalização do texto.

Após confirmar, o texto aparece na imagem pausada do vídeo, então com o
movimento de pinça dos dedos, redimensione o tamanho e posicione-o onde
você desejar.
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“Texto”

1 – Arraste com o dedo as setas para ajustar o tempo de exibição
do texto no vídeo.

Aqui é possível adicionar emojis ou figurinhas, selecionando a
opção “Stiker”; adicionar mais texto ao longo do vídeo (T+), e
editá-lo novamente, basta selecioná-lo e clicar em “editar”, e
ainda será possível apagá-lo em “excluir”.

2 – Selecione para salvar configurações.

Use a criatividade com a ferramenta “T”.

Sugestão...

É interessante escrever o seu nome, componente curricular, tema do vídeo, e ao longo do vídeo inserir palavras-chave.

Este recurso colabora com a memória visual do expectador.
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Selecione “SALVAR” Selecione “720P”

Pronto o vídeo
editado está salvo no
seu celular e
preparado para ser
divulgado!

O próprio aplicativo
oferece opções de
compartilhamento,
basta você selecionar
como deseja
postar/enviar o seu
vídeo.


