
Folheto com dicas para o Concurso 
de Vídeos dos Parceiros no Servir  

Como gravar com um telefone celular
 » Vire o aparelho de lado, os vídeos gravados na horizontal ficam melhores.

 » Estude a possibilidade de pedir ajuda a um Leo que esteja participando ou a alguém familiarizado 
com gravar vídeos no telefone celular.

 » Mantenha o telefone celular imóvel para que o vídeo tenha um fluxo estável, mas não deixe de 
seguir a cena para capturar toda a ação.

 Como falar para a câmera
 » Posicione o orador no canto (esquerdo ou direito) equivalente a um terço do enquadramento.

 » Encontre um local com boa luz (de preferência natural) e se certifique de que a luz não venha por 
trás dos objetos.

 » O local deverá ser o mais silencioso possível. Um áudio claro é tão importante quanto o vídeo.

 » Escolha um fundo com pouca ou nenhuma distração.

 » Grave frases de efeito concisas. Quanto mais curtas forem melhor!

 » Fale com três a cinco voluntários (Leos e Leões) para obter uma variedade de frases.

 » Fale com um beneficiário e/ou representante da organização ou cidade recebendo ajuda.

Como editar o vídeo
 » Utilize um software simples para edição, como o iMovie no telefone ou computador.

 » Talvez você possa pedir ajuda a um Leo que esteja participando ou a alguém familiarizado com edição.

Use um cenário com pouca ou 
nenhuma distração e escolha um local 
silencioso, pois um áudio claro é tão 
importante quanto o vídeo!

Vire o aparelho de lado, os vídeos 
gravados na horizontal normalmente ficam 
melhores! Posicione o sujeito (cônjuge) no 
canto (esquerdo ou direito) equivalente a 
um terço do enquadramento. 

Mantenha as respostas concisas, com a 
duração total do vídeo de 1 a 2 minutos. 
Quanto mais curtas forem melhor!
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