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Edição de Áudio e Vídeo 

Prof. Walteno Martins Parreira Jr 

Como compartilhar o vídeo do Powtoon 

 

Anteriormente na versão gratuita era possível exportar para o Youtube, agora fecharam este caminho. 

Agora só é possível disponibilizar na sua própria página dentro da plataforma Powtoon e então 

encaminhar o link por e-mail ou para as redes sociais. 

Na versão Pro é possível exportar para o Youtube ou em mp4. 

 

Para finalizar, após a produção do vídeo, devemos:  

1) Clicar no botão Publicar, no canto superior direito. 

 

 

2) Vai aparecer o seu trabalho, escolha a opção Filme (vídeo) na parte inferior da tela e então, agora 

clicar no botão Publicar 
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3) Na tela seguinte, há várias opções de publicação. Vamos escolher inicialmente a opção de atualizar 

o vídeo em sua própria página pessoal. Para isto clicar no botão Atualizar (Update), que está na 

parte centro esquerda da tela. 

 

 

4) Agora podemos fazer uma descrição para o vídeo. Clicar no ícone do lápis, escrever o texto e clicar 

no link salvar. O mesmo procedimento para as tags. Depois escolha a opção Educação na lista 

seguinte e Público. Em seguida, clicar no botão Próximo que está na parte inferior da tela. 
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5) Escolhemos entre as opções de qualidade e clicamos no botão Próximo. 

 

 

6) Agora o vídeo já está finalizado, e podemos publicar. No nosso caso, vamos compartilhar o link do 

vídeo que está na nossa página no Powtoon. Para isto, clicar no ícone do clips que está no lado 

direito na parte central. Ele faz uma cópia do link e podemos então colar no e-mail ou outro 

dispositivo digital. 

 

 

 



Prof. Walteno Martins Parreira Jr  4 

7) Neste caso, foi gerado o link abaixo: 

https://www.powtoon.com/c/fP5tqMwXg8m/1/m 

 

8) Que foi colado no corpo do e-mail para encaminhamento. Observe que ao colar o link, ele mostra 

no link o nome do vídeo e logo abaixo a informação de que é um vídeo do Powtoon. 

 

 

https://www.powtoon.com/c/fP5tqMwXg8m/1/m

