Jovens Youtubers: Lança o teu canal no youtube
inclui almoço e lanches (manhã e tarde)
Formato do curso: Presencial
Localidade: Porto
Data: 08 Abr. 2019 a 12 Abr. 2019
Preço: 175€
Horário: Laboral - das 09h00 às 18h00
Nível: Iniciado
Duração: 40 horas

Gostavas de ter o sucesso de um SirKazzio, Fer0m0nas ou de um D4rkFrame?
Neste curso, os jovens youtubers vão muito mais além que simplesmente ligar a câmara e criar um
canal na plataforma de vídeos. Aqui vamos ajudar a estruturar, planear, e a divulgar o canal no
Youtube, bem como fazer com que este canal tenha conteúdos de qualidade que possam cativar o
interesse de quem o visita.
Neste curso, os jovens youtubers para além de aprenderem as melhores práticas para começar um canal de
sucesso no YouTube, vão também ganhar as técnicas de gravação e edição de vídeo, introduções animadas e
outras ferramentas simples que trazem qualidade às suas produções.
E não esquecer que também é preciso saber quais as melhores formas de divulgar o nosso conteúdo. Este curso
irá dar algumas técnicas para conseguir melhores resultados na hora de divulgar o nosso canal.

Competências que serão desenvolvidas

Criatividade
Pensares nos
conteúdos que
queres divulgar no
teu canal, e ao
desenvolveres
essas mesmas
produções, vai
estimular o uso da
tua imaginação
Comunicação
A partilha de
conteúdos estimula
as nossas
competências
comunicacionais
Autoconﬁança
A conclusão de
uma produção com
sucesso vai ajudarte a conquistar a
tua conﬁança

inclui
almoço e
lanches
horário
09h00 –
18h00
•
onde
Porto
•

>

semana
8 a 12 abril
•

>

turma
13 a 16 anos
>
•
preço
175€ + IVA
•

Pré-requisitos
Utilização de PC’s no ambiente Windows

Programa
História e evolução do YouTube;
Criação dos canais (YouTube);
Deﬁnições do canal;
Personalização e temas do canal;
Apresentação da interface do canal (YouTube);
Apresentação da interface do Software de edição de vídeo;
Realização dos projetos: Utilização de texto, títulos, imagens, vídeos, música, transições, efeitos de vídeo
e ﬁcha técnica;
Realização de vídeos temáticos;
Realização e edição de uma intro (mp4);
Deﬁnições para a “renderização”;
“Renderização” dos projetos (mp4);
Upload dos vídeos;
Criação de miniaturas no YouTube (capa dos vídeos);
Audiência, visualizações e subscritores;
Meios de divulgação do canal.

