COMO FAZER O ROTEIRO DO SEU VÍDEO

Li, Gravei! Concurso de Booktubers
Vocês já definiram seu autor, mergulharam em sua obra e agora chegou a hora de montar o
roteiro do seu vídeo! Se você ainda não sabe como começar, não se preocupe! Preparamos
esse material para não te deixar na mão com dicas do que não pode faltar no seu roteiro.
Confira abaixo e veja exemplos práticos na tabela!
Dicas:
• Descrição curta das cenas e do que acontecerá.
• Falas dos atores, narrações, trilhas, efeitos sonoros e outros sons.
• Indicações para ajudar a edição.
• Movimentação de câmera e dos atores

CENA

1

TEXTO

INDICAÇÃO
DE FALA

Insira aqui o exato texto
a ser narrado ou dito em
cena pelo apresentador(a)

Indicação de fala:
Indica como a fala será
inserida no vídeo: ao vivo,
ou seja, dita por alguém
dentro do enquadramento
ou em off, como uma
espécie de locução.

Exemplo:
Oi pessoal, tudo bem?
No vídeo de hoje eu vou
falar sobre o livro
“Divergente”

Exemplo:
Fala do apresentador:
Oi pessoal, tudo bem?
No vídeo de hoje eu vou falar
sobre o livro “Divergente”.
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Voz off: Enquanto aparecem
imagens ilustrativas
escuta-se apenas a voz
do apresentador
comentando o que é exibido.

Essas dicas são apenas um ponto de partida!
Lembrem-se de deixar rolar a criatividade!
Bom trabalho.

:)

LETTERING

Lettering: Qualquer
forma de texto
apresentada
visualmente no vídeo.

Exemplo: Título do livro
“Divergente: Autora
Veronica Roth” / parte de
entrevista do ator principal
que está na adaptação do
livro para o cinema, com
legenda: “Foi um prazer
participar desse filme.
Eu já era fã da saga.”

DESCRIÇÃO
DA CENA

Descrição da cena:
Espaço para descrever
cada elemento que compõe
a cena: enquadramento,
cenário, figurino, etc

Exemplo: Cenário com
elementos literários
compondo fundo da cena.
Ele veste roupas informais
e tem um tom empolgado.
Câmera inicia o vídeo com
um zoom rápido no rosto
do apresentador para tornar
o vídeo mais divertido.
Ele dará a Fala 1.

