
Como publicar suas vídeo aulas

 YouTube

Criando a conta no Google

1. Para fazer login no YouTube, você precisará criar uma conta google.
Abra o navegador de sua preferência na página inicial do Google.com.br;
Clique em Fazer login no canto superior direito da página;

2. Na janela seguinte, clique na opção Criar conta;

3. Em seguida selecione a opção Para mim.



4. Preencha os campos do formulário com seu nome e sobrenome. Em seguida, usuário e 
senha.
Cabe lembrar que o nome do seu usuário não define o nome do seu canal. 

5. É importante o preenchimento de uma conta de e-mail secundária ou um número de celular 
para que a senha possa ser recuperada em caso de esquecimento;



6. Finalizando a criação da conta do Google.
A pagina será recarregada, com os termos de  serviço e politica de privacidade do Google. 
Marque a caixa de diálogo abaixo para concordar. Conta criada! 

7. Para acessar o YouTube abra o menu de aplicativos no canto superior direito da tela e 
selecione YouTube ou acesse https://www.youtube.com/.



1. No canto superior direito da pagina inicial do YouTube. 
Clique em Criar e em seguida em Enviar vídeo.

2. Será solicitado a criação do canal para envio do vídeo. Clique em Primeiros Passos;

Criando o canal no YouTube



3. Aparecerá as opções de usar o nome da conta ou criar um nome para o canal, selecione 
de acordo com sua preferência; 

 

4. Após a escolha do nome o canal já está pronto para a publicação de vídeos.
Outras opções estarão disponíveis no seu perfil do YouTube, como alterar foto de perfil, capa 
e adicionar descrição do canal.



Postando vídeo no canal

1. Retorne ao menu principal do YouTube acessando https://www.youtube.com/.
No canto superior direito clique em Criar e em seguida em Enviar vídeo.

2. Selecione o arquivo que você quer enviar. Por padrão, você pode enviar vídeos com até 15 
minutos de duração. As contas verificadas permitem enviar vídeos com mais de 15 minutos.
Acesse https://www.youtube.com/verify para verificar a conta.

Se você fechar a página de envio antes de escolher as configurações, seu vídeo será salvo 
como rascunho na página vídeos em https://studio.youtube.com/.

.



4. Preencha os campos do formulário com seu nome e sobrenome. Em seguida, usuário e 
senha.
Cabe lembrar que o nome do seu usuário não define o nome do seu canal. 

5. É importante o preenchimento de uma conta de e-mail secundária ou um número de celular 
para que a senha possa ser recuperada em caso de esquecimento;

3. Adicione detalhes importantes aos seus vídeos. Como título, descrição, miniatura, restrição 
de idade. Clique em próximo para prosseguir; 

4. Na tela de elementos do vídeo use cards e telas finais para mostrar vídeos relacionados. 
Esta ação só é permitida após o processamento básico do vídeo. 
Clique em próximo para prosseguir;



6. Finalizando a criação da conta do Google.
A pagina será recarregada, com os termos de  serviço e politica de privacidade do Google. 
Marque a caixa de diálogo abaixo para concordar. Conta criada! 

7. Para acessar o YouTube abra o menu de aplicativos no canto superior direito da tela e 
selecione YouTube ou acesse https://www.youtube.com/.

5. Acesse a página Visibilidade para selecionar a configuração de privacidade e o horário da 
publicação do seu vídeo. Ao termino selecione Publicar.

Dentre as formas de vísibilidade do vídeo temos:
Privado, onde apenas perfis selecionados possuem acesso ao conteúdo;
Não listado, onde o vídeo não ficará visivel no canal para todos, com acesso apenas por meio 
do link do vídeo;
Público, onde a visualização dos vídeos é permitida por qualquer usuário do YouTube.

6. Para editar o vídeo posteriormente, abra o link com a conta que o vídeo foi publicado.
E selecione Editar vídeo.

Mais informações poderão ser encontradas na aba Como criar e desenvolver seu canal
da Central de ajuda do YouTube pelo link https://support.google.com/youtube/.



1. No canto superior direito da pagina inicial do YouTube. 
Clique em Criar e em seguida em Enviar vídeo.

2. Será solicitado a criação do canal para envio do vídeo. Clique em Primeiros Passos;

 Google Drive

1. Para acessar o Google Drive abra o menu de aplicativos no canto superior direito da tela 
e selecione Drive ou acesse https://drive.google.com/.

 

2. No canto superior esquerdo, clique em Novo e Upload de arquivo;



3. Aparecerá as opções de usar o nome da conta ou criar um nome para o canal, selecione 
de acordo com sua preferência; 

 

4. Após a escolha do nome o canal já está pronto para a publicação de vídeos.
Outras opções estarão disponíveis no seu perfil do YouTube, como alterar foto de perfil, capa 
e adicionar descrição do canal.

3. Escolha o arquivo para fazer upload.
O navegador não deve ser fechado até a conclusão do porcesso.

4. Depois de feito o upload, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo que você 
subiu no drive, irá aparecer um menu. Clique em Gerar link compartilhável;



1. Retorne ao menu principal do YouTube acessando https://www.youtube.com/.
No canto superior direito clique em Criar e em seguida em Enviar vídeo.

2. Selecione o arquivo que você quer enviar. Por padrão, você pode enviar vídeos com até 15 
minutos de duração. As contas verificadas permitem enviar vídeos com mais de 15 minutos.
Acesse https://www.youtube.com/verify para verificar a conta.

Se você fechar a página de envio antes de escolher as configurações, seu vídeo será salvo 
como rascunho na página vídeos em https://studio.youtube.com/.

5. NA caixa Compartilhar com pessoas e grupos, você poderá digitar diretamente o 
endereço de e-mail do usuário ou grupo com quem você quer compartilhar ou criar um link de 
compartilhamento. Clicando em restrito você pode alterar entre restrito e qualquer pessoa 
com link.

A opção Qualquer pessoa com o link permite escolher o que essa pessoa pode fazer.

Leitor: a pessoa pode ver, mas não alterar nem compartilhar o arquivo com terceiros;
Comentarista: a pessoa pode fazer comentários e sugestões, mas não é possível alterar nem 
compartilhar o arquivo com terceiros.
Editor: a pessoa pode fazer alterações, aceitar ou rejeitar sugestões e compartilhar o arquivo 
com terceiros.

6. Copie o link e disponibilize para as pessoas que você deseja que tenha acesso ao material.
Após os ajustes clique em Concluído. 



3. Adicione detalhes importantes aos seus vídeos. Como título, descrição, miniatura, restrição 
de idade. Clique em próximo para prosseguir; 

4. Na tela de elementos do vídeo use cards e telas finais para mostrar vídeos relacionados. 
Esta ação só é permitida após o processamento básico do vídeo. 
Clique em próximo para prosseguir;

1. Para acessar o armazenamento do OneDrive 
entre na sua conta da Microsoft pelo link https://account.microsoft.com/.
Se você usa algum serviço da Microsoft (Office, Outlook etc.), você tem uma conta da 
Microsoft. Se ainda não tiver poderá criar em https://signup.live.com/.

2. Para acessar o OneDrive abra o menu de aplicativos no canto superior esquerdo da tela 
inicial da Microsoft e selecione Onedrive ou acesse https://onedrive.live.com/.

 OneDrive



5. Acesse a página Visibilidade para selecionar a configuração de privacidade e o horário da 
publicação do seu vídeo. Ao termino selecione Publicar.

Dentre as formas de vísibilidade do vídeo temos:
Privado, onde apenas perfis selecionados possuem acesso ao conteúdo;
Não listado, onde o vídeo não ficará visivel no canal para todos, com acesso apenas por meio 
do link do vídeo;
Público, onde a visualização dos vídeos é permitida por qualquer usuário do YouTube.

6. Para editar o vídeo posteriormente, abra o link com a conta que o vídeo foi publicado.
E selecione Editar vídeo.

Mais informações poderão ser encontradas na aba Como criar e desenvolver seu canal
da Central de ajuda do YouTube pelo link https://support.google.com/youtube/.

3. Com o OneDrive aberto, selecione Carregar e em seguida Arquivos;

4. Escolha o arquivo para fazer upload. O progresso ficará visivel na barra ao lado de 
Carregar.

5. Ao terminar de carregar irá surgir a notificação de carregamento informando o local do 
arquivo. 



1. Para acessar o Google Drive abra o menu de aplicativos no canto superior direito da tela 
e selecione Drive ou acesse https://drive.google.com/.

 

2. No canto superior esquerdo, clique em Novo e Upload de arquivo;

6. Selecione o arquivo clicando no icone no canto superior direto dele até que fique azul.
Na barra selecione Compartilhar;

7. Uma aba irá abrir e você poderá digitar diretamente o endereço de e-mail do usuário ou 
grupo com quem você quer compartilhar ou criar um link de compartilhamento. Clicando em  
qualquer pessoa com link pode editar irá abrir a página outras configurações.



3. Escolha o arquivo para fazer upload.
O navegador não deve ser fechado até a conclusão do porcesso.

4. Depois de feito o upload, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo que você 
subiu no drive, irá aparecer um menu. Clique em Gerar link compartilhável;

8. Ao terminar a aba para copiar o link irá aparecer.
Copie o link e disponibilize para as pessoas que você deseja que tenha acesso ao material.
O mesmo processo poderá ser aplicado a uma pasta.

Mais informações poderão ser encontradas na página Auxílio e aprendizado do OneDrive
da Central de ajuda da Microsoft pelo link https://support.microsoft.com/pt-br/onedrive.
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