O que é o Loom:
Loom é uma plataforma que permite de forma rápida que você grave a tela do seu computador
e sua imagem da webcam, e compartilhar esse vídeo em poucos segundos. Ele também
permite cortes e edições simples.

Baixar e instalar o Loom:
Para baixar o programa acesse o site https://www.loom.com/ e clique em “get Loom for free”.

Após isso será aberta uma página para criar uma conta, recomendo usar sua conta google
para acessar clicando em “sign up with google” (porém você pode escolher a opção que
preferir, é possível criar uma conta nova com qualquer email).

Após criar a conta, a seguinte página será aberta sempre que você acessar o site.

Ao clicar em “record a video”, outra página será aberta para que possamos fazer o download
do aplicativo.

Vamos escolher a opção “install app”, que ira instalar o aplicativo no computador.

Agora basta clicar no arquivo que baixamos e o programa será instalado.

Usando o loom para gravar vídeos:
Agora que ja temos o programa instalado, vamos gravar um vídeo com ele.
Abrimos ele pelo ícone na área de trabalho:

Serão abertas três janelas, uma com a webcam, outra com opções e outra que nos permite
iniciar ou pausar gravações.

O círculo mostra a imagem da webcam e você pode arrastá-lo para onde quiser que sua
webcam apareça no vídeo que estamos gravando.

Já os botões que estão à disposição são quatro:

Parar, encerra a gravação do vídeo.
Pausar, pausa a gravação do vídeo sem encerrá-lo, usado para trocar de tela ou abrir
programas sem ocupar tempo do vídeo.

Descartar o vídeo, encerra e exclui o vídeo que estava sendo gravado.

Ferramenta de desenho, abre acesso a uma caneta digital. Ao terminar o desenho
clicar em “Done” fecha a caneta.

Podemos gravar o vídeo de três formas:

●

“Screen + Cam” - grava tela do computador + webcam;

●

“Screen only” - grava apenas a tela do computador;

●

“Cam only” - grava apenas a webcam;

Iniciamos a gravação pelo botão “start recording”.
Quando terminar de gravar o que queremos, clicamos no botão quadrado
finalizado.

e o vídeo sera

Ao terminar a gravação, o programa abre o site onde você poderá fazer cortes no vídeo
, compartilhar

e fazer download

.

Também e possível compartilhar pelo link
download.

sem precisar fazer o

Qualquer outra dúvida entre em contato com o NUCONDI ou com o monitor responsável pelo
email: klausdk1999@gmail.com

