
Prezado(a) aluno(a), 

Um Podcast é um arquivo de áudio apenas, que nas aulas lembra um programa de rádio, 

porém sua diferença e vantagem primordial é o conteúdo sob demanda disponível numa 

página da internet. Você pode ouvir o que quiser, na hora que bem entender. Basta acessar 

e clicar no play. 

Aprendendo a fazer o material didático com uso do Podcast, o primeiro passo é ler os 

seguintes materiais que falam sobre o que é o Podcast: 

  

o https://mundopodcast.com.br/artigos/o-que-e-podcast/  

o http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u19678.shtml 

Bem, agora que você já sabe um pouco o que é um Podcast vamos para o segundo 

passo:Imagine que você foi convidado(a), para deixar gravada uma aula num Podcast 

(audioaula), pois você não estará presente, no dia da aula, na hora da apresentação (o tema 

da aula é livre, você pode escolher).  

Passo 3 - Agora que você já planejou mais ou menos como será o seu Podcast, grave seu 

áudio e salve o arquivo numa pasta (no pendrive, ou no computador, ou no email/drive). 

Importante: Escolha como gravar. Pode usar o celular, depois baixar o áudio no 

computador. Se for gravar direto no computador, procure um fone de ouvido que 

venha com microfone (Headset), sem isso é impossível gravar!! 

Para gravar sugiro o programa: 

 No Windows procure e use o programa "Gravador de som"  

 No Linux use o Audacity  (Grátis) – Como gravar usando Audacity   

Após gravar e salvar, recomendo converter o arquivo em MP3. Se ele tiver outra extensão 

pode não abrir quando você salvar o trabalho final no AVA. Para converter seu arquivo 

em MP3 use qualquer site que faça conversão online , pesquisando no Google. Por 

exemplo:  

http://online-audio-converter.com/pt/  

Passo 4 - Pesquise uma música que seja adequada para ser a trilha sonora de abertura e 

fechamento da sua aulacast. Salve o arquivo dessa música na pasta já citada. 

https://mundopodcast.com.br/artigos/o-que-e-podcast/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u19678.shtml
http://audacity.sourceforge.net/?lang=pt
http://mundopodcast.com.br/podcasteando/gravar-podcast-audacity/
http://online-audio-converter.com/pt/


Passo 5 - Chegou a hora de mondar seu programa. Usando o Audacity ou o Windows 

Movie Maker ou qualquer outro editor de video que você escolher, crie seu podcast 

colocando primeiro a vinheta de abertura, o áudio de voz que você gravou e depois a 

vinheta de encerramento. Salve tudo como arquivo MP3, não esqueça! 

Passo 6 - Quando terminar, salve seu arquivo podcast/aula aqui no ava, clicando no 

botão INSERIR NOVO ITEM. 

Vamos ao desafio!! 

Bom trabalho a tod@s! 


