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Powerpoint
Tutorial para gravar apresentações narradas com o Microsoft 
Powerpoint 2010 (versão: 14.0.6129.5000). Versão em Inglês.

Selecionar em qual diapositivo (slide) 
pretende iniciar a narração ou certifique-se 
que se encontra no 1º diapositivo (slide), 
caso pretenda efetuar a narração desde o 

início da sua apresentação. 



Clicar no separador 
“Slide Show” 

menu Separador 
atual 

selecionado

Opções dentro do 
separador “Slide Show”.

Se quiser ensaiar antes 
de gravar poderá utilizar 

esta opção.

Clicar no icon “Record Slide 
Show” para iniciar a gravação da 

narração 

Separador “Slide Show” selecionado



Após clicar para gravar irá aparecer 
a seguinte janela questionando o que 

pretende gravar.

2º - Quando tiver pronto  clique no 
botão “Start Recording” e vá avançando  

com os diapositivos ao seu ritmo.

1º - Certificar-se que estas 
opções estão selecionadas.

Após clicar no botão “Start Recording” abrirá o diapositivo 
selecionado e iniciará a gravação (áudio e tempo de slides).

Irá igualmente aparecer no canto superior esquerdo a 
seguinte janela para controlar a sua gravação 

Poderá clicar neste icon, a 
qualquer momento, para 

colocar em pausa a gravação.

Nota: 

No final da sua apresentação a gravação da narração irá terminar.

Com esta opção poderá 
recomeçar a gravação.



Se clicar em pausa aparecerá a seguinte janela. 
Para retormar a gravação basta clicar no botão 

“Resume Recording”.

Após terminar a gravação da sua apresentação 
narrada aparecerá os seus dispositivos.

Aqui apresenta informação sobre a duração 
do diapositivo, durante a gravação efetuada.

Nota: 

Após a gravação da narração da sua apresentação segue-se a próxima etapa que é publicar a apresentação como 
um vídeo.



1º - No menu, clique no 
separador “File” 

2º - De seguida clique na 
opção  “Save & Send” 

3º - Clique na opção  
“Create a Video” 

Utilizar esta opção – “Use Recorded Timings and 
Narrations” – para criar o vídeo usando os tempos 

e narração captadas para esta apresentação.

Clicar no botão “Create Video” para iniciar a 
criação do vídeo.

Utilizar esta opção – “Computer & HD Displays” 
– para criar o vídeo com maior resolução e

qualidade.

Após clicar na opção  “Create a 
Video” aparecerá as seguintes opções



Escolher o local e nome que pretende para o vídeo 
da sua apresentação narrada.

Clicar em “Save” para criar o vídeo

Atenção à parte inferior do ecrã, pois neste 
espaço  mostrará o progresso da criação do seu 

vídeo. Quando finalizado esta barra de progresso 
desaparecerá e já poderá ver o seu vídeo criado.


