
 

 

 

 

Tutorial de edição com o Editor do Windows 
 

1. Primeiramente, clique na aba de pesquisa do Windows, que se encontra no canto 

inferior esquerdo da tela. 

 

2. Digite “editor” e a opção do aplicativo já deve aparecer, como indicado em vermelho. 

Clique no ícone para abri-lo. 

 

3. Assim que o aplicativo abrir, clique na opção “Novo projeto de vídeo” em azul no 

canto superior esquerdo. 

 

4. Deve então aparecer uma opção para nomear o seu vídeo. 

 



 

5. Após nomeá-lo, na área “Biblioteca do projeto”, clique na opção “Adicionar” e em 

seguida em “Deste computador” e selecione o vídeo de sua apresentação que já foi 

gravado. 

 

6. O seu vídeo deve então aparecer na biblioteca. Clique e arraste-o até a área do 

Storyboard no inferior da tela, como indicado pela seta. 

 

 



 

7. Uma vez no Storyboard, o seu vídeo será projetado na área reservada a ele no canto 

superior direito da tela. Ele representa o produto final de seu vídeo e é por ele que 

você pode monitorar todas as alterações feitas. 

 

8. A fim de cortar o vídeo, selecione a opção “Cortar” na área do Storyboard. Na nova 

tela, a duração do vídeo é compreendida pela barra em azul. Mova os ícones 

ressaltados em vermelho para delimitar a área do início ou do fim que será cortada, 

a qual ficará em cinza. A nova duração do vídeo é mostrada no canto superior direito. 

Caso tenha terminado, clique na opção “Concluído” em azul no canto inferior direito 

(todas as alterações podem ser desfeitas, basta acessar o menu “Cortar” 

novamente). 

 
  

 



9. Caso seja necessário, podem ser adicionados novos clipes ao Storyboard, sendo 

que a ordem em que são posicionados corresponde à ordem que serão exibidos no 

vídeo final. Porém cada clipe pode ser editado individualmente, basta selecionar o 

clipe desejado e clicar em “Cortar”.   

 

10. Ao acabar, clique em “Concluir vídeo” no canto superior direito. A tela abaixo 

aparecerá. Recomendamos que o vídeo seja salvo em qualidade alta (1080p). Por 

último, clique em “Exportar”. 

 

11. A aba para selecionar o destino do vídeo será aberta. Caso queira, você pode alterar 

o título do vídeo novamente. Selecione a pasta desejada e clique mais uma vez em 

“Exportar”. 

 

 



 

12. Por fim, espere alguns segundos enquanto seu vídeo é salvo. Assim que ele for 

exportado, ele será aberto e reproduzido automaticamente. 

 
 

 

 


