
  



  

  

 

 

 

 

 

 

CURSO 

PROFESSOR 

AUTÔNOMO DE 

SUCESSO 
 

OBJETIVO DO CURSO 

Neste curso você vai aprender o passo a passo para: 

1- Aumentar o seu faturamento mensal 

• Ganhar 5 mil reais por mês em 6 meses 

• Ganhar 20 mil reais por mês em 2 anos 

2- Ter segurança e estabilidade financeira 

• Criar uma reserva de emergência 

• Criar uma fila de espera de alunos 

• Ter controle sobre a sua captação de alunos 

3- Ter autonomia e liberdade 

• Definir seus horários de trabalho 

• Definir onde você dará suas aulas 

• Definir como você dará suas aulas 



  

PROFESSORES DO CURSO 

Lucas Carvalho 

• Originalmente professor de violão; 

• Consultor, mentor e professor de marketing 

para professores; 

• Criador do Projeto Professor de Sucesso; 

• Já ajudou milhares de professores de todas 

as áreas de ensino a captarem alunos; 

• Atualmente, também é professor de dança 

de salão/zouk. 

Maelly Pöerch 

• Originalmente professora de teatro; 

• Professora de dança de salão/zouk; 

• Criadora e gestora do perfil 

@maellyelucas.zouk; 

• Atualmente, também é da equipe do Projeto 

Professor de Sucesso. 

Guilherme Santos 
 

• Administrador de empresas, contador, 

músico e viajante; 

• Consultor financeiro para pessoas físicas e 

pequenos negócios; 

• Professor de inglês com foco em 

conversação; 

• Criador dos perfis @financeyourselfgui 

@englishteachergui e @higherahead; 

• Investidor e parceiro do Projeto Professor 

de Sucesso. 

 



  

 

 

 

 

 

 

O QUE É UM PROFESSOR 

AUTÔNOMO? 

Para esse curso... 

Professor autônomo é aquele que oferece serviços educacionais através do 

ensino não formal de forma autônoma, ou seja, independente de instituições, 

escolas, empresas etc. 

O que é ensino não formal? 

É aquele que não oferece a formação (diplomação) ao aluno. Mas, ao mesmo 

tempo, é completamente diferente do ensino informal, pois possui uma estrutura 

intencional e objetiva. 

Ensino formal 

Características: 

• Dá formação; 

• Realizado por uma instituição de ensino autorizada pelo estado 

(representado pelo MEC); 

• Currículo definido pela instituição de ensino, BNCC ou outro parâmetro; 

• O professor deve ter uma validação formal para ser qualificado a ensinar. 

Exemplos: ensino básico, técnico/profissionalizante, superior etc. 

Ensino informal  



  

É aquele ensino presente no cotidiano do ser que influencia naturalmente no 

processo de aprendizagem. 

Exemplos: convívio familiar, prática religiosa, conversa entre amigos, prática 

esportiva, prática de games etc. 

Ensino não formal 

Características: 

• Capaz de dar certificação, mas não diplomação; 

• A instituição, empresa ou profissional não precisa de validação do estado; 

• O professor não precisa ter validação formal para ser qualificado a ensinar; 

• O currículo é totalmente flexível e determinado pelo professor (quando 

autônomo), instituição ou empresa.  

Exemplos: aulas de idiomas, aulas de artes em geral, aulas de atividades físicas em 

geral, aulas reforço escolar, aulas preparatórias para exames etc. 

Consequências: 

O professor autônomo tem mais liberdade na construção do currículo, da 

didática e do planejamento das aulas. 

É mais fácil se tornar professor autônomo pois não precisa ser graduado, 

contratado ou fazer qualquer exame ou prova. 

 É mais difícil ter alunos pois a sua autoridade não será transposta pela 

instituição de ensino, será criada por você mesmo. 

 O professor autônomo pode lucrar muito mais ou muito menos que 

QUALQUER outro professor, isso vai depender da sua construção de autoridade. 

Porém, o seu faturamento tende a ser maior, já que o lucro do trabalho é todo seu. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

3 MANEIRAS BÁSICAS DE 

FATURAR MAIS COMO 

PROFESSOR 

 

 

Hoje vou te ensinar como faturar mais como professor a partir de cada um desses 

tópicos, além de te apresentar o elemento em comum que todos eles precisam para 

funcionar. 

 

Aumentando
o número de alunos

Mudando
o formato das aulas

Aumentando
o preço das aulas



  

 

 

 

  

 

  

FORMATOS DE AULAS 

Particular x Turma 

Particular Em turma 

Exige menos experiência Exige mais experiência 

Aulas mais personalizadas Aulas menos personalizadas 

Mais fácil captação de alunos Mais difícil 

Exige mais tempo para aulas Exige menos tempo para as aulas 

O faturamento é maior O faturamento é maior 

 

Presencial x Online 

Presencial Online 

Não exige que você tenha experiência 

com tecnologias 

Exige que você tenha experiência com 

tecnologias 

Facilita para conseguir os PRIMEIROS 

alunos 

Não facilita para conseguir os 

PRIMEIROS alunos 

É mais difícil de lotar e organizar a 

agenda 

É mais fácil de lotar e organizar a 

agenda 

Gasta mais tempo da sua vida Gasta menos tempo da sua vida 

Fatura menos Fatura mais 

É menos confortável É mais confortável 

Dá menos liberdade Dá mais liberdade 



  

Curso Online x Aulas Online 

Cursos Online Aulas Online 

Gastam menos tempo por aluno Gastam mais tempo por aluno 

Tem uma possibilidade de faturamento 

muito maior 

Tem uma possibilidade de faturamento 

menor 

Exigem mais experiência com 

tecnologias 

Exigem menos experiência com 

tecnologias 

Dificultam a captação alunos Facilitam a captação alunos 

Dão mais trabalho para implementar Dão menos trabalho para implementar 

 

Outros modelos 

Workshops, vivências, eventos (online, presenciais, presenciais itinerantes); 

• Muito faturamento em pouco tempo (muitas vagas e um preço alto por 

vaga);  

• Exigem muita energia de captação de alunos; 

• Ideal para quem já possui um marketing mais consolidado. 

Recursos didáticos (digitais ou físicos): Livros, métodos, aplicativos, sites etc. 

• Venda com um preço baixo, porém com um volume alto; 

• Ideal para quem tem, além de um marketing consolidado, uma audiência 

extremamente grande. 

Consequências: 
 

Quanto mais rentável e econômico (em termos de tempo e esforço), mais difícil é 

para captar os alunos. 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALADA DE FORMATOS 

A escalada de preço é percorrer de forma inteligente e estratégica cada um 

dos formatos de ensino, entendendo-se o ponto positivo e o negativo de cada um.  

Este caminho irá do mais fácil (de dar aulas e de captar alunos), porém com 

menos lucro, até o mais difícil, porém mais lucrativo. 

No gráfico mostrado acima temos um passo a passo exemplificado. Um 

exemplo que pode ser seguido ao longo de uma carreira autônoma como professor. 

Na primeira fase, por exemplo, você pode estabelecer uma lotação de agenda 

de 25 alunos particulares, e cobrar por mês, de cada aluno, R$ 200,00. Assim, ao 

lotar a sua agenda (nesse exemplo), você terá R$ 5.000,00 por mês de faturamento. 

Já na segunda fase, você pode ter mais alunos trabalhando menos tempo, já 

que o formato será em turmas. Podemos pensar em 10 turmas, com 10 alunos, 

cobrando R$ 200,00 por aluno, totalizando (nesse exemplo) R$ 20.000,00 por mês. 

Particulares

Turmas

Eventos

Cursos 
Online

Recurso 
Didáticos



  

 

Nas outras fases o faturamento é praticamente ilimitado, ele irá variar com a 

quantidade de alunos que você aceitar por evento, de cursos ou de material didático 

que você irá vender. É claro que, nessas últimas 3 fases, o marketing e a captação de 

alunos são um pouco mais complexos de serem executados. 

 

Como Conseguir Escalar os Formatos? 
 

            A escalada dos formatos se baseia em acumular energia de captação de 

alunos, ou seja, ter uma audiência, engajamento e conteúdo nas redes sociais e, 

principalmente, uma boa lista de possíveis alunos que confiem no seu trabalho como 

professor. Tudo isso para que eles comprem um produto que é, essencialmente, mais 

difícil de vender. 

 Mas calma, ao longo desse curso trataremos muito sobre captação de alunos, 

marketing digital, redes sociais e técnicas de venda. Assim, você terá tudo o que é 

necessário para escalar o formato das suas aulas e aumentar o seu faturamento 

trabalhando menos tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

O SALTO PARA O ONLINE 

Tudo que estou te ensinando até aqui, e que ainda vou ensinar, você pode 

aplicar tanto em aulas online, quanto presenciais.  

Porém, de todas as mudanças profissionais que já fiz, a que mais me 

proporcionou liberdade, conforto e qualidade de vida, foi começar a dar aulas online. 

 

Presencial Online

Maior liberdade geográfica



  

Como dar Aulas Online? 
 

Quanto a captar alunos para aulas online, você só tende a ganhar. O que você 

realmente precisa se preocupar ao dar aulas online é na adaptação da sua didática.  

Para aqueles professores que já estão acostumados com as aulas presenciais 

pode ser estranho, desafiador, ou até mesmo parecer impossível. Mas pelo contrário, 

dar aulas online é muito fácil, apenas requer adaptação dos recursos didáticos.  

Ao longo desse curso te ensinarei a fazer essas adaptações da maneira mais 

fácil e rápida possível. Mas também, para quem quiser, ensinarei recursos didáticos 

digitais mais avançados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

PRECIFICAÇÃO 

Sistemas de Precificação 

Oferta e demanda: esse sistema parte da ausência completa de marketing 

ou argumentação de venda, o que faz com que a única maneira de convencer um 

possível aluno a se transformar em seu aluno seja através do preço, o que desvaloriza 

o trabalho do professor. 

Comparação ponderativa: se há alguma argumentação de venda (tempo de 

experiencia, formação acadêmica, certificações etc.), a disputa pelo preço passa a 

não ser puramente a partir da oferta e da demanda, mas sim da oferta e da demanda 

dos pares com qualificações semelhantes. Desta forma, os alunos tenderão a fazer a 

sua escolha a partir de uma comparação com outros professores e ponderando 

atributos curriculares que consideram importantes em um professor.  

Venda de valores intangíveis: quando a precificação se dá tendo o professor 

agregado à sua imagem valores intangíveis, como autoridade, reciprocidade, 

simpatia e familiaridade, ela atinge o seu máximo (simplificando, você pode cobrar 

“muito caro”) , pois o possível aluno não terá como comparar o seu valor com o de 

outro professor. O seu valor não será tangível, tal como a oferta e a demanda ou os 

atributos curriculares. 

Professor, eu sei que as definições anteriores foram um tanto quanto difíceis 

de compreender. Mas eu quero simplificar ao máximo para você. Imagine três 

produtos: feijão, smartfone e um corte de cabelo.  

No primeiro produto (feijão), a sua compra surgirá a partir do preço do 

produto. Ou, pelo menos, uma mínima procedência de qualidade.  



  

No segundo produto (smartphone), já haverá uma comparação entre 

atributos entre os produtos na hora da escolha do modelo, como capacidade da 

câmera, potência do processador, quantidade de memória etc. 

E, no terceiro (corte de cabelo), a escolha não é nada comparativa. Você não 

vai ao cabeleireiro que é mais barato ou que possui a melhor qualificação, mas sim, 

naquele que você se sente mais à vontade, que você confia no trabalho, e que já 

conhece como você gosta de cortar o seu cabelo. 

A ideia é que você seja como um cabelereiro para o seu possível aluno e não 

um pacote de feijão ou um smartfone. Afinal, se amanhã ele achar um feijão mais 

barato ele fará aulas com esse outro feijão. Ou se amanhã ele achar um smartfone 

com uma formação melhor que a sua, acontecerá a mesma coisa.  

 

Como Construir esses Valores Intangíveis 

Para construir esses valores intangíveis é necessário a aplicação de técnicas 

de marketing digital e de venda. Essas técnicas são construídas para que você consiga 

gerar a sua autoridade e despertar reciprocidade no seu possível aluno.  

É claro que, como já falei antes, esse curso é focado em marketing digital, 

redes sociais e captação de alunos, ou seja, fique calmo que já já você vai dominar 

as estratégias para cobrar mais caro por suas aulas. 

Depois de construídos os “valores intangíveis”: 

Algumas consequências irão surgir após a construção dos valores 

intangíveis: 

• Sempre acharão o seu preço barato; 

• Nunca irão pedir desconto; 

• Quem não tiver condições de pagar irá esperar ter, juntar dinheiro etc. 

       A partir daí, só falta atrair os alunos capazes de pagar pelas suas aulas. 



  

 

Como Atrair Alunos Capazes de Pagar por 

suas Aulas 

É claro que não adianta você convencer os possíveis alunos de que o preço 

das suas aulas é um preço justo, se não tem possíveis alunos suficientes capazes de 

fazer aulas com você. Por isso, entenda uma coisa.  

Os alunos capazes de fazer aulas com você por X reais, sempre representam 

Y% da sua audiência nas redes sociais.  

Tal que X e Y são inversamente proporcionais.  

 

Logo, para lotar a sua agenda, é necessário que o potencial absoluto de 

conversão da sua audiência em alunos seja maior que as suas vagas. Para isso você 

precisa escolher um preço para as suas aulas correspondente a sua audiência. 

Vou tentar traduzir a frase que escrevi acima de madeira um pouco mais 

simples: quando você cobra mais barato por suas aulas, uma porcentagem (parte) da 

sua audiência (seguidores) consegue comprar suas aulas (tem condições financeiras 

para comprar as suas aulas); já quando você aumenta o preço das suas aulas, um 

percentual menor da sua audiência terá condições de fazer aulas com você. 

R$200,00 R$300,00 R$400,00 R$500,00 R$600,00

Série 1 0,80% 0,50% 0,35% 0,25% 0,20%

0,80%

0,50%

0,35%

0,25%
0,20%

Relação entre o Potencial de Conversão da Audiência em 

Alunos (%) e o Preço Cobrado pelas suas Aulas (R$)

[valores fictícios para fins didáticos]



  

Assim, é mais vantajoso cobrar mais caro quando você já tem uma audiência 

grande o suficiente. E mais vantajoso cobrar menos, quando você tem uma audiência 

pequena ainda. Agora, nada disso é exato, preciso, logo, é impossível saber qual é o 

preço ideal para a sua audiência.  

E, a partir dessa impossibilidade de saber com exatidão das suas aulas de 

acordo com a sua audiência, surgem 2 perigos: 

1 - Lotar a sua agenda por um preço muito baixo 

2 - Cobrar caro demais, assim, conseguindo poucos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ESCALADA DOS PREÇOS  

Como definir o preço das suas aulas 
 

Comece com um preço proporcional ao seu marketing.  

Se você está começando, coloque um preço de mercado. Ligue para vários 

concorrentes e pergunte o preço. Cobre um preço médio.  

Porém, para não correr o risco de encher a sua agenda com alunos “baratos”, 

coloque um número limitado de vagas para esse preço.  

Ou seja, venda suas aulas por lotes.  

• 1º lote - Y vagas – R$ X   

• 2º lote – Y vagas – R$ (X+A) 

• 3º lote – Y vagas – R$ (X+B)    

Assim, o preço das suas aulas irá subir naturalmente de acordo com a 

evolução do seu marketing e o crescimento da sua audiência. Por exemplo:  

Se você tem 20 vagas na sua agenda e o preço médio que cobram por aulas 

no seu nicho é de R$ 200,00... 

• Primeiros 5 alunos, R$ 200,00. 

• Próximos 5 alunos, R$ 250,00. 



  

• Próximos 5 alunos, R$ 300,00. 

• Próximos 5 alunos, R$ 350,00 

• Próximas 5 vagas que abrirem, R$ 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

PASSO A PASSO PARA SER 

UM PROFESSOR AUTÔNOMO 

DE SUCESSO 

São 3 pilares que sustentam um professor autônomo de sucesso: 

 1. Comprometimento com Ensino de Qualidade [trataremos 

superficialmente] 

 2. Organização e Planejamento de Recursos [trataremos brevemente]  

 3. Captação de Alunos [foco do curso!] 

 

1. Comprometimento com o Ensino de 

Qualidade 

São duas coisas que definem o seu comprometimento com o ensino de 

qualidade. Estudar e praticar o que você ensina e estudar e praticar o ensino.  

Estudar e praticar o que você ensina  

Mesmo que você já tenha conhecimento suficiente para ensinar, sempre é 

importante aprofundar e se manter ativo na sua área de conhecimento. 



  

• Busque fazer aulas com professores referência da sua área. 

• Invista em cursos, treinamentos, práticas, imersões, viagens etc. 

• Se mantenha atualizado com as novas teorias, técnicas e notícias 

assinando revistas científicas, seguindo as referências nas redes 

sociais, assinando canais relevantes no Youtube e ativando 

ALERTAS DE NOTÍCIAS NO GOOGLE. 

• Separe um tempo para praticar e estudar o que você ensina.  

Estudar e praticar o ensino 

O principal a se pensar é a aplicação de um currículo, didática, 

planejamento e avaliação nas suas aulas, de modo a estar sempre buscando 

melhorá-los.  

Melhor ainda se você estudar teorias pedagógicas, psicológicas e sociais de 

diferentes vertentes.  

Sugestões de tópicos de estudo: 

• Didática; 

• Teorias de currículo; 

• Psicologia cognitivo-comportamental; 

• Psicanálise; 

• Epistemologia; 

• Filosofia da ciência; 

• Teorias do Aprendizado; 

• Teorias do Conhecimento. 

Sugestões de pesquisadores, cientistas, filósofos e pensadores: 

• Jean Piaget; 

• Lev Vygotsky; 

• Paulo Freire; 

• B. F. Skinner; 

• Sigmund Freud; 

• Michel Foucault; 

• Pierre Bourdieu. 

https://www.google.com.br/alerts


  

Sugestões de canais de divulgação desses temas: 

• Minutos psíquicos: CLIQUE AQUI PARA CONHECER  

• Didatics: CLIQUE AQUI PARA CONHECER   

• Prof. André Azevedo da Fonseca:  CLIQUE AQUI PARA CONHECER 

  

2. Planejamento e Organização dos seus 

Recursos 

Aqui, vamos tratar de 2 recursos muito específicos: o tempo e o dinheiro. 

Você deve estar sempre ciente da utilização, transformação, gasto e obtenção 

desses recursos. A gestão do seu tempo e a gestão das suas finanças são essenciais 

para o seu sucesso como professor.  

A base do seu planejamento é muito simples... Somente 3 coisas: 

1. Gaste menos do que ganha (tempo e dinheiro); 

2. Invista (tempo e dinheiro); 

3. Seja feliz (fazendo sobrar tempo e dinheiro). 

1. Gastar menos do que ganha 

Para gastar menos do que você ganha, você precisa saber o quanto ganha e 

o quanto gasta. 

Contabilize seus ganhos: 

• Mensure quanto tempo você tem disponível;  

• Contabilize quantos alunos tem; 

• Precifique suas aulas; 

• Tenha noção o potencial de alunos (lotação da agenda). 

Contabilize seus gastos: 

• Pense no custo de vida; 

• Catalogue despesas fixas e variáveis; 

• Saiba quanto tempo você gasta em outras atividades fixas e variáveis; 

https://www.youtube.com/user/minutospsiquicos
https://www.youtube.com/channel/UC6Qp0jm83uxJKJEbkafl35g
https://www.youtube.com/c/Andr%C3%A9AzevedodaFonseca


  

• Separe os gastos de trabalho. 

Assim, você vai conseguir organizar informações para facilitar tomadas 

de decisão, criando a sustentabilidade da sua gestão de recursos. 

O tempo e o dinheiro são recursos limitados, mas não podem ser limitadores, 

devem ser viabilizadores. Você deve planejar a utilização, economia ou 

transformação desses recursos (tempo e dinheiro). 

A longo prazo, seu objetivo deve ser ter mais recursos (tempo livre e 

dinheiro “sobrando”). 

2. Investimento 

Ter recursos investidos constrói ativos que trabalham para você (sem 

precisar gastar seus recursos para seu sustento) 

Ao investir no seu projeto como professor autônomo, você estará 

construindo um ativo (alunos, ex-alunos possíveis alunos, seguidores nas redes 

sociais, lista de contatos) para garantir seu sustento mais facilmente no futuro.  

Ao criar um projeto sólido, você pode transformar seus recursos em ativos 

que gerem renda mais passivamente, ou seja, que exijam pouquíssimo tempo e 

nenhuma despesa (como explicado na escalada de formatos). 

Despois de consolidado o seu projeto, você pode investir o excedente em 

outros locais, como fundos de renda fixa, fundos de investimento, fundos 

imobiliários, ações na bolsa etc.   

Essa gestão saudável de recursos vai viabilizar seus objetivos, qualidade de 

vida e estabilidade financeira. 

Como começar:  

1 - Olhe para a gestão dos seus recursos (finanças ou tempo) com carinho, 

ou seja, cuidado, sem culpa, julgamento etc.: 

• Essa gestão é a representação numérica da sua vida; 

• Representa a consequências das suas decisões. 



  

2 - Sempre pensar nas decisões (trazendo para racionalidade). 

• Cuidado para não tomar decisões por impulso 

• Evite vieses como: viés da confirmação, verdade que queremos acreditar, 

aversão à perda etc. 

3 – Ter tudo em uma planilha: 

(Exemplo: Planilha que enviei a você) 

 

4. Captação de Alunos 

Sobre captação de alunos, tudo que eu vou dizer é baseado em 3 passos simples, 

porém completamente negligenciados pelos professores. Você precisa: 

1. Atrair possíveis alunos que não te conhecem; 

2. Convencer quem te conhece que você é um bom professor; 

3. Vender suas aulas de maneira humana, com empatia e persuasão.  

Mas antes... por que eu não posso viver de indicações? 

Eu poderia dar uns 20 motivos, porém vou listar apenas 3.  

• Depender de indicações é depender de algo que está completamente fora do 

seu controle. Elas dependem dos teus alunos possuírem amigos e familiares 

que queiram aprender o que você ensina e dependem do seu aluno saber 

vender muito bem as suas aulas.  

• As indicações são completamente proporcionais à quantidade de alunos que 

você tem. É simples de entender, se você tem muitos alunos, há uma 

probabilidade muito mais de você ter alunos por indicação. Porém, se você 

tem poucos, o inverso é verdadeiro. E, o pior, se você não tem nenhum, não 

há fonte de indicações. Consequentemente, quando você está com a agenda 

lotada, terá muita demanda, porém, em épocas de vacas magras, você terá 

pouca ou nenhuma indicação.  

• Por fim, a menos que você seja muito sortudo, o crescimento apenas por 

indicação, quando ocorre, é muito lento e demora anos para estabilizar. 

Porém, quando surge algum imprevisto externo como a crise sanitária que 

estamos vivendo, ou alguma debandada dos seus alunos, por qualquer 

motivo, você terá que conseguir os alunos novamente e lentamente.  

Atrair possíveis alunos que não te conhecem 

Parece óbvio, mas 90% dos professores não pensam nisso.  



  

Se você quer captar novos alunos você precisa ter novas pessoas te 

conhecendo todos os dias.  

Eu recomendo que sejam 10 novos seguidores no Instagram por dia. Assim, 

você terá 10 pessoas consumindo seu conteúdo, e 10 possíveis alunos todos os dias. 

Não adianta reclamar que você não tem alunos se você tem os mesmos 500 

seguidores a 1 ano. Você precisa estar o tempo todo crescendo! 

Convencer quem te conhece de que você é um bom 

professor 

Se você acha que vai captar alunos publicando panfleto no seu perfil está 

muito enganado(a). Ninguém vai contratar um professor na internet se não conhece 

ele, se não confia nele.  

Não adianta colocar que você tem doutorado, nem 30 anos de experiência 

dando aulas.  

Para convencer que você é professor você precisa ensinar, assim, você estará 

provando seu domínio e capacidade de ensinar o que ensina.  

Vender suas aulas de maneira humana, com empatia e 

persuasão 

Sem dúvidas essa é a parte mais subestimada pelos professores e também a 

mais importante. Os professores que já estudaram esse tema comigo relatam que esse 

é realmente um divisor de águas na sua captação de alunos.  

Saber o que falar, como falar, quando falar, por onde falar e o jeito de falar 

aumentam em 10 vezes as chances de converter um aluno.  

Como captar alunos então? 

É claro que não existe só uma estratégia para cada um desses tópicos.  

Esse será o tema das próximas 3 aulas, principalmente da última aula, que 

será quando eu vou amarrar todas as pontas do curso além revisar tudo. 

Na próxima aula, vou ensinar a maneira mais fácil e rápida de conseguir 

alunos... eu estou falando de sair do ZERO, sem NENHUM INVESTIMENTO, sem 

NENHUM EQUIPAMENTO, com apenas o seu celular, e captar alunos em 

POUCAS SEMANAS.   

 

 



 

  



PROFESSORES DO CURSO 

     

Lucas Carvalho 

• Originalmente professor de violão; 

• Consultor, mentor e professor de 

marketing para professores; 

• Criador do Projeto Professor de 

Sucesso; 

• Já ajudou milhares de professores de 

todas as áreas de ensino a captarem 

alunos; 

• Atualmente, também é professor de 

dança de salão/zouk. 

 

 

Maelly Pöerch 

• Originalmente professora de teatro; 

• Professora de dança de salão/zouk; 

• Criadora e gestora do perfil 

@maellyelucas.zouk; 

• Atualmente, também é da equipe do 

Projeto Professor de Sucesso. 

 

  



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DESSA AULA 

Resultados em 1 semana! 

Começar a dar aulas online e a captar alunos em 1 semana. 

1 - Dar aulas online 

Obviamente, a primeira coisa que deve ser aprendida é como dar 

aulas online, assim quando você conseguir os primeiros alunos, você já 

saberá o que fazer.  

Mas principalmente que você possa dar aulas online...  

➢ Sem baixar nenhum app ou software; 

➢ Sem pagar nada; 

➢ Sem precisar de computador; 

➢ Utilizando apenas 1 site; 

➢ Se cadastrando em apenas 1 minuto. 

2- Atrair possíveis alunos  

• 10 seguidores por dia, 300 seguidores por mês, 3600 seguidores 

por ano. 

Para que você consiga captar alunos, antes, será necessário que 

eles te conheçam. Logo, para atingir o objetivo de captar alunos, teremos 

um objetivo anterior, atrair possíveis alunos.  

Porém, como o principal objetivo dessa aula é ter resultados 

rápidos, atrairemos alunos... 

• Sem precisar investir um centavo; 



• De maneira simples e fácil de aprender; 

• Exigindo apenas 30 minutos do seu dia; 

• Sem precisar de nenhum aplicativo ou site de captação de alunos. 

Essa atração será feita pela rede social Instagram. Atualmente, é a 

rede social mais eficiente para nós professores divulgarmos nossas aulas. 

Claro que não é a única ferramenta eficaz de captação de alunos, porém, o 

Instagram se tornou a maneira mais fácil é rápida de fazer isso. 

Nosso objetivo então, será conseguir 10 novos seguidores por dia 

através do Instagram, 300 novos seguidores por mês, e 3600 seguidores 

por ano.  

3 - Convencer que você é um bom professor 

Não adianta nada atrair alunos para seu Instagram se, você não sabe 

convencê-los de que você é um bom professor.  

Como estamos captando alunos através da rede social Instagram a 

maneira, sem dúvida nenhuma, mais eficiente para convencer os teus 

seguidores (possíveis alunos) de que você é um bom professor, é 

publicando conteúdo de ensino. 

O conteúdo de ensino servirá para 2 coisas:  

• Provar que você sabe fazer o que ensina. 

• Provar que você sabe ensinar o que ensina. 

 

Somando-se ao conteúdo de ensino, será necessário a elaboração 

de um sistema de engajamento nessa mesma rede social. Ou seja, é muito 

importante que os teus seguidores interajam com você e se aproximem de 

você. Isso aumentará, e muito, as suas chances de converter seguidores em 

alunos. 

Para isso, será necessário que você se relacione com os seus 

possíveis alunos/seguidores o tempo todo. Para atingir o terceiro objetivo 

desta aula, aprenderemos coisas como: 

• Criar Conteúdo de Ensino; 

• Construir um Sistema de Engajamento; 

• Se Relacionar com Possíveis Alunos.  



 

 

 

DAR AULAS ONLINE 

Como o principal objetivo dessa aula é que você consiga obter 

resultados rápidos, vou te ensinar a utilizar um site de transmissão de aulas 

online, já que maneira mais rápida de começar a dar aulas, é começando. 

Não pense em mais nada, apenas comece. 

Mas como assim Lucas? Não devo me preocupar com a qualidade 

do meu ensino?  

Obviamente que sim, porém, primeiro você começa, depois você 

melhora. Nenhum professor está pronto para começar a dar aulas antes de 

começar a dar aulas.  

Essas frases podem parecer teóricas ou enigmáticas demais, mas 

confie em mim, comece a dar aulas o mais rápido possível e depois tente 

melhorá-las. (Na aula que vem te ensinarei o passo a passo para você dar 

aulas maravilhosas, mas novamente, não espere estar pronto para 

começar).  

Como transmitir suas aulas 

online  
 

Para você transmitir as suas aulas, recomendo a ferramenta Elos, 

tutorial completo no outro arquivo. Essa é a ferramenta mais indicada para 

quem está começando a dar aulas online. Ela é simples, fácil, e rápida de 

ser utilizada, e o melhor de tudo, nem o professor nem o aluno precisam 

fazer o download de nenhum aplicativo ou programa, ou se quer, utilizar o 

computador para realizar as suas aulas online. 



 

 

 

ATRAIR POSSÍVEIS ALUNOS 

Existem muitas maneiras de atrair pessoas (possíveis alunos) para o 

seu perfil do Instagram. Porém, aqui, vamos aprender a maneira mais rápida 

é fácil de fazer isso.  

Aprenderemos uma estratégia chamada de interação manual.  

1 - Atrair Através de Interação 

Manual no Instagram 
 

A interação manual consiste em você agir, no Instagram, como a 

própria rede social foi feita para ser utilizada.  

Basicamente, você irá até os “locais” do Instagram onde os teus 

possíveis alunos frequentam.  

Onde estão os Seus Possíveis Alunos? 

• Hashtags; 

• Perfis. 

Exemplo 1  

Alguém que está aprendendo a tocar violão, ou que deseja aprender, 

provavelmente, utilizará hashtags como:  

• aprendendo violão; 

• tocando violão; 

• estudando violão.  



O mesmo estudante de violão poderá seguir perfis no Instagram de 

lojas de música, de outros professores de violão, ou até de memes ou 

páginas cômicas relacionadas a tocar violão. 

Exemplo 2  

Alguém que queira aprender, ou que esteja aprendendo o idioma que 

você ensina, provavelmente seguirá perfis de professores de idioma. Pode 

ser também que ele diga perfis de viagens para o local onde se fala o idioma 

que você ensina, ou ainda, pode ser que ele utilize hashtags como:  

• estudando inglês; 

• aprendendo italiano;  

• praticando espanhol.  

Exemplo 3 

Um aluno que busque passar no vestibular, certamente seguirá perfis 

de ensino de matérias que serão úteis para o seu vestibular, isso é algo 

muito comum. Pode também que ele utilize hashtags como:  

• ENEM 2020; 

• Estudando pro ENEM; 

• Vestibular da Fuvest. 

A questão é, você sabe, melhor do que eu, o local do Instagram onde 

o seu aluno está. Logo, basta que você vá até esse local, e interaja com 

esses possíveis alunos.  

Como Interagir Manualmente? 

Basicamente, como qualquer outra interação que você já faz no 

Instagram, você precisa apenas curtir, comentar, e seguir pessoas.  

Agora, o segredo para o seu sucesso nessa estratégia, estará no 

local em que você escolher para pôr em prática a sua interação manual, e 

nas interações que você executar nesse local.  

Por isso, nos próximos tópicos mostrarei diferentes locais e ações 

que você poderá utilizar nessa estratégia.  

Interação Manual a partir de Hashtags 

Existem 2 tipos de hashtag que você pode utilizar para encontrar o 

seu possível aluno e interagir manualmente:  

• Você pode interagir nas publicações que o seu possível aluno utilizar 

hashtags relacionadas ao que você ensina. 



• Ou você pode ainda, encontrar hashtags que o seu possível aluno 

segue.  

Separe-as muito bem, pois em cada uma delas você executará a 

interação manual de uma forma diferente.  

PS: Lembre-se de não interagir mais de 40 vezes por hora (se não a 

rede social bloqueará suas ações por tempo limitado.) 

• Hashtags que o seu possível aluno utiliza 

Para usar alguma hashtag, o seu possível aluno precisará utilizá-las 

em alguma publicação sua, evidentemente, você irá interagir manualmente 

nestas publicações.  

Tome cuidado... busque sempre identificar se o autor daquela 

publicação é um possível aluno, e não um perfil comercial tentando se 

promover através de hashtags.  

Nas publicações onde o autor for o seu possível aluno, curta e 

comente em algumas publicações de forma natural. 

• Hashtags que o seu possível aluno segue.  

Já hashtags que o seu possível aluno segue, você irá interagir dentro 

dela, com quem curtiu e ou comentou nas publicações daquela hashtag.  

Algo que funciona muito bem nessa estratégia é responder 

comentários/perguntas de possíveis alunos. Ao fazer isso eles se sentirão 

muito gratos pela sua atenção, e possivelmente seguirão o seu perfil.  

Interação Manual a partir de Perfis 

Existem 2 tipos de perfis que você pode utilizar para efetuar a 

estratégia de interação manual. Em cada um deles você vai efetuar uma 

interação diferente, então preste muita atenção.  

• Perfil de Professores Concorrentes 

No perfil de concorrentes, ou seja (de outros professores da sua 

área, de escolas, perfis de ensino daquilo que você ensina etc.), não fique 

fazendo spam nos comentários, ao fazer isso você passará vergonha. As 

pessoas percebem quando você está “mendigando seguidores”. 

Os perfis de professores concorrentes servem para que você tenha 

acesso aos seus possíveis alunos. Então:  

 



 

• Vá até as publicações mais recentes do seu concorrente e veja 

quem comentou e quem curtiu estas publicações.  

• Acesse o perfil desses usuários e busque interagir manualmente 

com eles, curtindo suas publicações e seguindo os seus perfis.  

• Perfis Complementares 

Para que você entenda melhor o que são perfis complementares, vou 

listar aqui algumas opções...  

• Professores que ensinem outros instrumentos musicais (diferentes 

do que você ensina); 

• Professores que ensinem outros idiomas (diferentes do que você 

ensina); 

• Professores de outras matérias do ensino fundamental / básico / pré-

vestibular; 

• Lojas de instrumentos musicais; 

• Perfis de comédia (memes) do que você ensina. 

Ou seja, qualquer perfil de áreas do conhecimento complementares 

a sua. 

Quanto a interação manual neste tipo de perfil, opte por comentar 

nas publicações, principalmente se você conseguir dar dicas por ali, ajude 

quem estiver vendo aquele post. Mas lembre-se, é interessante que você 

tenha uma boa relação com o dono de cada perfil com o qual você estará 

interagindo.  

Saiba que, possivelmente podem surgir parcerias a partir daí. Não 

custa nada chamar os autores de cada perfil no direct para conversar, antes 

de sair comentando nas suas publicações.     

 

 



 

 

 

 

 
 

2 - Ter um Perfil Otimizado para 

Receber as Pessoas Atraídas 
 

Obviamente atrair possíveis alunos para o seu perfil quando o seu 

perfil é ruim, não adianta de nada. Se ele for ruim (sem conteúdo de ensino 

de qualidade), os seus possíveis alunos chegarão no seu perfil e não serão 

convencidos de que você é um bom professor, muito menos, se 

convencerão de que o seu perfil vale a pena ser seguido.  

Para que isso não aconteça, é importantíssimo que você construa 

um perfil otimizado, ou seja, um perfil que convença um visitante (possível 

aluno) a te seguir. 

Preste muita atenção neste momento meu colega professor.  

Um bom perfil não serve para vender. Um bom perfil serve para 

transformar visitantes em seguidores, sem ter audiência não há venda. 

Logo, é necessário construir uma audiência primeiro para depois ocorrer 

qualquer venda.  

Qual Deve Ser a sua Foto de Perfil 

A primeira coisa que você deve se atentar ao construir um perfil 

otimizado, é a foto de perfil.  

Muitos professores cometem um erro clássico quando colocam uma 

logo ao invés de uma foto de rosto sua. 

Ao fazerem isso, os professores buscam demonstrar mais 

profissionalismo, porém, acabam demonstrando um distanciamento, uma 

desumanização.  



Um professor, precisa antes de tudo, ser humano. O seu possível 

aluno, precisa perceber que você é semelhante a ele, precisa sentir empatia 

por você, precisa sentir afeição e familiaridade ao te ver. E uma logo na sua 

foto de perfil não produzirá empatia, muito menos afeição ou familiaridade 

por você.  

Mas então, o que colocar na foto de perfil?  

Coloque o seu rosto. Simples assim. Tire uma foto bem iluminada 

(pode ser uma selfie) do seu rosto e pronto.  

Repare: 

• Não pode ser uma foto distante do seu rosto ou uma foto de corpo 

inteiro. 

• Não utilize nada que cubra parcial ou totalmente o seu rosto. 

O Que Colocar no Nome de Usuário e no 

Nome de Perfil 

Existem 2 nomes no seu perfil de Instagram. Um deles é chamado 

de nome de usuário e o outro, nome de perfil. 

O nome de usuário é aquele que aparece depois do seu @, ele não 

permite espaços e nem alguns símbolos.  

O nome de perfil é aquele que está logo abaixo da sua foto de perfil. 

Ele permite espaços, símbolos e assentos. 

Ao criar estes dois nomes tenha alguns cuidados:  

• Em pelo menos um dos nomes do seu perfil, coloque o seu nome 

(nome completo ou apelido também é válido). 

• Em pelo menos um dos nomes coloque alguma referência ao que 

você ensina, sendo ela direta ou indireta.  

• Se você possui algum nome de projeto (não é necessário ter) como 

projeto Professor de Sucesso, o nome do seu projeto deve constar 

em algum dos nomes também. 

• Não utilize siglas, números, ou nomes abreviados, tudo que dificultar 

a leitura ou a lembrança dos seus nomes é um problema.  

Como Criar uma Boa Biografia 

Sem dúvida nenhuma, a biografia é onde os professores mais erram 

na construção dos seus perfis.  



Antes de mais nada saiba que a sua biografia deve responder a 

apenas uma dúvida do seu possível aluno, a maioria dos professores pensa 

que a dúvida que a sua biografia deve responder é: “Por que eu deveria 

fazer aulas com você?” Porém, a dúvida que a sua biografia deve responder, 

na verdade é: “Por que eu deveria seguir o seu perfil?”  

Então foque em converter um visitante em seguidor. Foque em 

converter um possível aluno em seguidor. Não tente vender as suas 

aulas através da biografia.  

Mas como assim Lucas? Por quê?  

Porque não funciona! Você não vai conseguir vender as suas aulas 

por um textinho minúsculo, o teu possível aluno ainda não te conhece! Ele 

não confia em você ainda. 

Depois de entender isso saiba como deve ser a sua biografia. 

Construa uma biografia simples, rápida e objetiva, que contenha 

exatamente o que você trará de conteúdo para o seu Instagram, (não 

esqueça do que eu falei no início desse e-book, o seu Instagram servirá para 

ensinar o seu possível aluno, esse será o seu maior objetivo antes de 

qualquer venda), entendendo isso, diga na sua biografia que você irá ensinar 

“XYZ” para quem seguir o seu perfil. 

 (Logo mais você aprenderá qual conteúdo você deve produzir, e 

como produzi-lo).  

Alguns exemplos de boas biografias:  

• Vou te ensinar a passar no vestibular com dicas diárias de 

matemática; 

• Te ajudo a atingir a fluência no inglês com podcasts semanais; 

• Ajudo seu filho a passar de ano; 

• Te ajudo a tocar as primeiras músicas no violão (3 vídeos por 

semana); 

• Com dicas semanais, você aprenderá história de forma leve e 

divertida. 

Entendeu a lógica? É muito mais simples do que parece!  



 

 

 

 

CONVENCER DE QUE VOCÊ É 

UM BOM PROFESSOR 

Depois de conseguir novos seguidores é necessário convencê-los 

de que você é um bom professor (se algum dia você quiser convertê-los 

em alunos).  

Quem já me acompanha há mais tempo sabe o que eu vou falar 

agora. A melhor maneira de convencer alguém de que você é um bom 

professor é ensinando para esse mesmo alguém. 

É isso mesmo, para provar que você é um bom professor seja um 

bom professor. E o Instagram é uma ótima ferramenta para isso.   

Conteúdo de Ensino 
 

O conteúdo, ou seja, as publicações do seu Instagram, serão o meio 

pelo qual você vai ensinar os seus seguidores, e assim, você conseguirá os 

convencer de que você é um bom professor.  

Formatos de Conteúdo de Ensino 

Existem 3 principais formatos de conteúdo de ensino para o seu 

Instagram: 



 

 

 

 

 

1- Conteúdo em texto 

Naturalmente, o Instagram não permite apenas conteúdo em texto, é 

necessário que você utilize uma imagem como publicação, e a descrição, 

como um meio de ensino através de textos. 

Sendo assim, a imagem será o que atrai a atenção do seu possível 

aluno para o conteúdo, e o texto, o conteúdo de ensino em si.  

• Como Construir um Bom Texto de Ensino  

Primeiramente, gostaria de deixar claro que nessa parte do e-book 

estamos tratando de marketing, e nesse momento, o ensino será apenas 

uma ferramenta a serviço do marketing. No e-book 3, trataremos de ensino 

com mais profundidade, e consequentemente, isso ajudará, e muito, o seu 

marketing. 

Focando agora na construção do texto quero tratar de um erro muito 

comum dos professores ao produzirem os seus conteúdos para o Instagram.  

Nós professores, temos uma visão muito técnica daquilo que 

ensinamos, porém, apesar do ensino auxiliar no marketing, a exposição 

técnica do conteúdo a ser aprendido não auxilia, só atrapalha.  

Então meu colega professor, você deve abstrair toda e qualquer 

tecnicidade do seu conteúdo de ensino e tentar torná-lo o mais digerível 

possível. Para isso: 

• Simplifique o seu vocabulário; 

• Não utilize termos técnicos; 

• Use exemplos práticos e simples do seu possível aluno visualizar. 

Além disso, você precisará adaptar inclusive, a forma de escrever 

nas mídias sociais. Entenda que o seu aluno lerá o seu texto em um contexto 



diferente. Ele não estará lendo um livro, um artigo científico, ou um artigo 

jornalístico, muito menos estará 100% focado apenas nisso.  

Abaixo algumas regrinhas para te ajudar a reter a atenção do seu 

possível aluno enquanto ele lê o seu conteúdo em texto:  

• Utilize sempre frases e parágrafos extremamente curtos;  

Afinal, 3 linhas em uma folha significam 6 linhas em um celular, logo, 

um parágrafo que pareça pequeno, ao ser publicado no Instagram, parecerá 

gigantesco no celular do seu possível aluno, podendo causar preguiça e 

desistência dos seus seguidores a hora de ler.  

• Quando se trata de redes sociais a linguagem visual também é 

importante. Utilize listas, números, emojis, letras maiúsculas, 

símbolos... 

Isso causará uma quebra de padrão ao longo do seu texto e facilitará 

muito a leitura e o entendimento do seu possível aluno, obtendo a retenção 

dele na sua publicação.  

Por fim, para publicar o seu conteúdo de ensino em texto, escreva 

seu texto num documento normal, crie uma imagem para ele, e publique 

esta imagem com o seu texto na descrição.  

• Como Criar a Imagem Para o Seu Conteúdo 

em Texto  

A imagem para o seu conteúdo de ensino em texto deverá conter 3 

elementos: 

• Um título  

• Uma imagem chamativa.  

• E, normalmente esquecido, porém relevante, um pequeno texto 

chamando o seguidor para ler a descrição.  

Na prática, podemos criar essa imagem em um aplicativo de design 

amador, porém, com uma qualidade semiprofissional, chamado CANVA. 

Você se surpreenderá com a qualidade e simplicidade desse site. Clique 

aqui para conhecê-lo. 

Veja abaixo um tutorial da criação de uma imagem pelo CANVA (que 

servirá como capa) para o seu conteúdo de ensino. Lembre-se, esta imagem 

deverá ser a sua publicação do seu Instagram. 

 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/


TUTORIAL NO CANVA – CRIANDO UM 

IMAGEM 

PASSO 1 – Pesquise CANVA no seu navegador e clique na primeira opção  

PASSO 2 – Se você ainda não tem um login no CANVA, clique em “registre-

se”, caso você já tenha, é só clicar em “entrar”. 

PASSO 3 – Ao entrar no CANVA, no canto superior direito da tela, clique em 

“criar um design” 



PASSO 4 – Ao clicar, aparecerão as seguintes opções, clique em “Post para 

Instagram” 

PASSO 5 – Ao clicar em “Post para Instagram” uma nova aba abrirá. No 

lado esquerdo, encontre a opção “Fotos” mostrada abaixo. Clique nessa 

opção. 



PASSO 6 – Como indicado na foto abaixo, pesquise uma foto que tenha 

alguma relação com o conteúdo em texto que você irá criar depois. 

PASSO 7 – Ao escolher uma foto, arraste-a para o quadro branco no meio 

da tela que a imagem se ajustará no quadrado. 

 



PASSO 8 – Depois, clique na opção “Texto” como indicado abaixo, e clique 

em “Adicionar um título”.  

PASSO 9 – Ao adicionar um título aparecerá uma caixa de texto em cima da 

foto escolhida anteriormente. Dentro da caixa, escreva um título para o seu 

conteúdo. Se desejar, aumente a caixa de texto para ampliar a letra, arraste 

algum dos cantos da caixa de texto, e ela aumentará, depois é só 

reposicionar a caixa onde você achar melhor.  



 

PASSO 10 – Para criar um “fundo” para o seu título, clique na opção  

“Elementos” que está circulada na foto abaixo, e depois escolha uma das 

Formas clicando nela. Eu optei pelo quadrado. 

PASSO 11 – Ao clicar na Forma quadrado, esse formato aparecerá na sua 

imagem, como mostra abaixo. 

 



PASSO 12 – Para deixar o quadrado apenas atrás do texto, arraste a linha 

inferior do quadrado até onde você desejar. Percebam também que circulei 

onde indica a cor do quadrado, que agora se tornou um retângulo. Para 

alterar a cor do retângulo, clique na cor circulada. 

PASSO 13 – Ao clicar na cor como indicado acima, aparecerão várias 

opções de cores no lado esquerdo da tela. Fique à vontade para escolher a 

cor que melhor contrastar com a foto escolhida inicialmente. 



 

PASSO 14 – Para alterar a cor do seu Título, primeiro selecione a caixa de 

TEXTO que estará dentro do retângulo, e depois, clique na letra “A” circulada 

abaixo, depois escolha a cor que desejar. 

PASSO 15 – Após definir a cor do seu Título, você também poderá alterar o 

tipo da fonte. À esquerda da letra “A”, você encontrará uma barra com um 

nome dentro. Clique nela e aparecerão várias opções de fonte para o seu 

Título. Clique na opção que você achar melhor. 



PASSO 16 – Depois de finalizar o seu Título, clique na opção “Texto” 

novamente, e clique em “Adicionar um Subtítulo”. Uma pequena caixa de 

texto aparecerá na tela.  

PASSO 17 – Nesta caixa de texto escreva “Texto na Descrição” para indicar 

a todos onde o seu conteúdo em texto estará. Faça todas as alterações que 

achar necessário, assim como fizemos com o Título. 

 

 



PASSO 18 – Para dar ainda mais contraste para o subtítulo, selecione o 

quadrado da FOTO, e clique no símbolo circulado no canto superior direito. 

Ao clicar neste símbolo será indicado o nível de transparência da foto. 

Provavelmente marcará 100%. 

PASSO 19 – Diminua esse valor para que a transparência aumente e tanto 

o título, quanto o subtítulo fiquem ainda mais destacados em relação a foto. 

Assim finalizamos a edição. 



PASSO 20 – Para baixar a imagem finalizada, clique no botão “Baixar” no 

canto superior direito. Nas opções que aparecerem, clique novamente em 

“Baixar” 

PASSO 21 – Clique na faixa “Formato de arquivo” 



 

PASSO 22 – E selecione o formato JPG. Depois é só clicar no botão “Baixar”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 - Conteúdo em Podcast  

Este é um formato pouquíssimo explorado, porém, que funciona 

muito bem. Para fazê-lo basta alguns minutos em um aplicativo no celular. 

Esse aplicativo chama-se INSHOT e você pode baixá-lo no seu celular 

gratuitamente pelo Google Play ou Apple Store.  

• Como Criar um Podcast 

Na sua essência, o podcast é muito semelhante ao texto, pois, o 

Instagram não permite conteúdo apenas em áudio, então siga a mesma 

lógica do conteúdo em texto.  

A solução encontra-se em, ao invés de publicar um podcast em si, 

em formato MP3 (apenas áudio), publica-se um vídeo sem movimento 

algum. No final, ele se parecerá muito com uma imagem sonora, uma 

imagem que emite som. 

Logo, para construir um podcast é necessário uma imagem e o som 

(áudio).  

Evidentemente, o conteúdo estará no som, no áudio, e a imagem 

servirá para atrair a atenção do seu possível aluno.  

• O que torna um podcast uma boa 

possibilidade para captar alunos? 

É claro que não se trata apenas de criar um podcast, mas sim, de 

poder fazê-lo de maneira estratégica e com qualidade.  

O que determina a qualidade do seu podcast é a capacidade de 

atrair a atenção dos seus possíveis alunos, e de reter sua atenção. 

Quando se trata de atrair atenção, estamos falando de um bom título 

(falarei logo mais sobre isso). Quando se trata de reter a atenção, estamos 



falando do conteúdo do podcast, e da forma com a qual o conteúdo é 

apresentado por você (mais sobre isso no tópico “um bom conteúdo” que 

virá logo mais).  

TUTORIAL NO INSHOT – FAZENDO UM 

PODCAST 

PASSO 1 – Abra o aplicativo, e escolha a opção “Vídeo” 

PASSO 2 – Clique em “Novo” 

 

 



PASSO 3 – Clique na opção “Foto”, e ele te mostrará todas as fotos 

existentes na galeria do seu celular. 

PASSO 4 – Tenha uma foto na galeria do seu celular relacionada com o 

conteúdo do podcast, selecione-a, e depois clique no botão verde no canto 

inferior direito. 

PASSO 5 – A imagem que você escolher ficará dentro do quadro branco. 

Para definir o formato do seu vídeo/ podcast, clique na opção “Canvas” 

indicada na imagem abaixo. 

 



PASSO 6 – Escolha a proporção 9:16 (que seria o formato do IGTV do 

Instagram), e aperte no “certinho” que aparece na lateral.  

PASSO 7 – Encontre a pequena seta circulada na imagem abaixo, e arraste-

a. Você verá que, ao arrastar, o tempo do vídeo aumentará. Tente aumentar 

o suficiente para você falar o quanto for necessário no seu podcast. (Se faltar 

ou sobrar tempo, depois você pode editar da mesma forma).    

 

 



PASSO 8 – Clique no símbolo “Texto”. 

PASSO 9 – Aqui, escreva o Título do seu podcast. Eu dividirei em duas 

partes o meu título, mas você pode escrever todo o título de uma vez, se 

assim desejar (as duas formas são válidas).  



PASSO 10 – Escreva um título atrativo, e aperte no símbolo circulado 

abaixo.  

PASSO 11 – Clique no símbolo circulado para editar as propriedades do seu 

título como cor, fonte, rótulo.... 



PASSO 12 – Aqui mudarei apenas a cor do rótulo. Para isso, clique em 

“Rótulo” e escolha a cor que desejar. 

PASSO 13 – Depois, arraste o seu título para onde quiser, aqui colocarei 

uma parte em cima e a outra embaixo. 



PASSO 14 – Repita o mesmo processo (desde o passo 8) para adicionar 

um segundo título (2º parte) se você optou em fazer como eu. 

 

PASSO 15 – E repita novamente para adicionar a palavra “Podcast” (para 

que todos saibam na hora de clicar no seu vídeo).  



PASSO 16 – Depois, para que os títulos apareçam ao longo de todo o 

podcast, primeiro selecione um deles. 

PASSO 17 – Clique na setinha esquerda 



PASSO 18 – Clique na opção “início do clipe” para que o título apareça 

desde o início do podcast.  

 

PASSO 19 – Depois faça a mesma coisa, clicando na setinha do lado direito, 

e clique na opção “Final do clipe”. 



PASSO 20 – Já para títulos que fiquem no meio da imagem, tampando 

alguma coisa, como é o caso do título “podcast”, deixe a barrinha de tempo 

somente no início do vídeo/ podcast, assim ele sumirá no segundo que você 

delimitar.  

PASSO 21 – Depois de criada a capa do seu podcast, clique na opção 

“Música” para começarmos a gravar o podcast em si. 



PASSO 22 – Clique na opção “Gravação”, e ao clicar ele começará a gravar 

o áudio em 3 segundos. 

PASSO 23 – Ao finalizar a gravação aperte no símbolo circulado abaixo. 

 



PASSO 24 – Ao finalizar todas as alterações, clique em “Baixar” 

PASSO 25 – Defina com que qualidade você deseja salvar o seu vídeo/ 

podcast. 

 

 

 

 

 



PASSO 26 – O vídeo começará a converter. Ao converter 100% o vídeo/ 

podcast estará na sua galeria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 – Conteúdo em vídeo 

Sem dúvida nenhuma, o formato mais contemporâneo e eficiente 

para conteúdo de ensino é o vídeo. 

Porém eu entendo que muitos professores têm dificuldade, medo, 

insegurança, timidez etc., para gravar vídeos, e exatamente por isso que 

apresentei formatos de conteúdo alternativos, como texto e áudio. Mas 

quero que você saiba também, que existem vários formatos de vídeos, e 

não somente aquele que você aparece. 

Algumas opções: 

• Você pode gravar a sua voz enquanto passa slides; 

• Ou você pode gravar a sua voz enquanto apresenta um elemento 

textual na imagem do vídeo (algo sendo escrito ou até sendo 

desenhado). 

Mas é claro, recomendo fortemente que você lute contra a sua 

vergonha, contra a sua timidez, e contra o seu medo, e comece a gravar 

vídeos.  

• Como perder o medo de gravar vídeos 

 

Pode ficar tranquilo que não vou fugir desta pergunta, muito menos 

vou dar respostas simples como: tenha mais confiança, não se preocupe 

com o julgamento alheio, não tenha vergonha...  

Vou realmente te dar o passo a passo para você perder o medo, a 

vergonha, ou a timidez de gravar vídeos que você aparece. 

• Passo 1 - Fique sozinho em um cômodo da sua casa e comece a falar 

sozinho ao longo de 10 minutos; 

• Passo 2 - Ligue a câmera do seu celular em modo selfie, segure-o 

gravando o seu rosto, e saia caminhando pelo seu quarto falando 

qualquer coisa. Você pode, por exemplo, falar seu nome, onde você 



mora, o que tem no cômodo em que você está, o que você almoçou 

naquele dia, o horário que você acordou... literalmente qualquer 

coisa.  

• Passo 3 - Grave 10 vídeos diferentes, de qualquer duração de tempo 

falando sobre, literalmente, qualquer assunto da sua área de ensino 

(sem roteiro ou planejamento prévio). Depois exclua todos sem vê-

los. 

• Passo 4 - Grave o 11º vídeo e mostre-o para um amigo ou amiga, 

aquele amigo que você sabe que te apoiará, que te elogiará e que te 

estimulará a postá-lo. 

• Passo 5 - Publique o vídeo no Instagram.  

Apesar dessa técnica para a perda do medo ser a que mais 

recomendo, obviamente, ela não tem efeito imediato. Não espere perder 

todos os seus bloqueios de 1 hora para outra. Medo, é algo que surge a 

partir do desconhecido, do pouco praticado, do incomum, do inusual, logo, 

o medo só é perdido depois da experiência e do conhecimento.  

• Elementos de um bom vídeo  

 

Você só precisa se preocupar com 2 coisas na hora de publicar um 

vídeo no seu Instagram. Todo o resto é um extra, um plus. 

A primeira e principal característica de um bom vídeo é o conteúdo, 

ou seja, o ensino. Ensine de verdade, pelo amor de Deus, ensine de 

verdade, não esconda conhecimento.  

A segunda característica de um bom vídeo é a capacidade de atrair 

a atenção do seu possível aluno. Quando se trata da rede social Instagram, 

a melhor maneira de atrair a atenção do seu possível aluno é através de um 

título na imagem do seu vídeo. 

Pelo menos nos primeiros segundos do seu vídeo, deve haver um 

título. Repare que eu não estou falando em um título na descrição da 

publicação, mas sim, um título no próprio vídeo. Mas principalmente, um 

título que convença o aluno à assistir o seu vídeo. 

• Como Fazer um bom conteúdo em Vídeo 

 

Professor, se você ensina, você é capaz de produzir um bom vídeo 

de conteúdo. Não há diferença nenhuma entre um ensino de qualidade, e 

um vídeo de qualidade.  

Tanto o ensino nas suas aulas, quanto o ensino em um vídeo a ser 

publicado no Instagram, é indispensável que você se preocupe em reter a 



atenção do aluno/ possível aluno. E para fazê-lo, a lógica é a mesma que o 

conteúdo em texto e o conteúdo em áudio: a quebra de padrão.  

Algumas dicas para quebrar o padrão ao longo do seu vídeo são: 

• Alterne o volume (Força) da sua voz;  

• Em alguns momentos fale de forma mais forte, e em outros, de forma 

mais fraca (assim você conseguirá “assustar” o aluno em 

determinados momentos, e, em outros, acalmá-lo, fazendo-o prestar 

mais atenção em você);  

• Alterne a velocidade da sua fala. O princípio é o mesmo do tópico 

anterior;  

• Faça pausas longas depois de informações importantes, isso fará 

com que o aluno tenha tempo para digerir o conteúdo antes de você 

entrar para no próximo tópico;  

• Não fale de maneira arrastada ou embolada, ou seja, de forma que o 

seu possível aluno não consiga entender o que você está falando. 

Procure falar sempre de maneira articulada, abrindo e fechando muito 

a boca, tanto lateralmente, quanto verticalmente, e mexendo muito a 

língua e os lábios.  

• Gesticular também é uma boa dica pois vai tornar o elemento visual 

do vídeo menos entediante.  

• Como Criar um bom Título para Vídeos 

 

Sem dúvida nenhuma, o título vai fazer total diferença na hora da 

criação do seu conteúdo. Ele que irá definir se os seus possíveis alunos irão 

ou não, clicar para assistir o seu vídeo. E sinto lhe dizer, se eles não 

clicarem, eles não se tornarão seus alunos. 

Criar um bom título pode parecer fácil no início, porém à medida que 

você começar a estudar sobre persuasão, ele começará a parecer cada vez 

mais difícil. Mas fique tranquilo, depois de compreendido e praticado, as 

ideias para os seus títulos surgirão cada vez mais facilmente. Para que você 

comece a entender como criar os seus títulos, mostrarei abaixo alguns 

princípios básicos para isso.  

• Um bom título nunca, jamais é técnico ou possui jargões que os seus 

possíveis alunos ainda não compreendam.  

• Um bom título não possui o conteúdo do vídeo, mas sim, o resultado 

da aplicação, da execução, ou do aprendizado daquele conteúdo. Ou 

seja, o que aquele vídeo trará para o seu possível aluno caso ele 

decida assistir ao seu vídeo, quais os resultados práticos e reais que 

ele terá ao aplicar o que você ainda vai ensinar no vídeo. Esse, sem 

dúvidas, é o maior erro dos professores, nomear o título pelo nome 

do conteúdo ensinado. 



Alguns exemplos de títulos ruins:  

• Função exponencial; 

• Geometria analítica; 

• Acordes menores naturais; 

• Giro simples com a cabeça inclinada; 

• Verbo To Be; 

• Simple past.  

      Reparem que nos exemplos mostrados acima, coloquei o conteúdo 

do vídeo, o que não funciona.  

Tá, mas por que isso não funciona? Basicamente, porque o seu 

aluno não quer aprender nada disso! O que ele quer é o resultado que o ato 

de estudar seus conteúdos trará para ele. 

Alguns exemplos de bons títulos:  

• “Essa é a principal dica para você aumentar o seu repertório no 

violão”; 

• “Esse conteúdo caiu em 5 questões no Enem 2019”;  

• “A principal coisa que você precisa aprender para se tornar fluente 

em inglês”; 

• “5 formas de ajudar o seu filho a tirar boas notas na escola”;  

• “Como acelerar a alfabetização do seu filho (na prática)”. 

Esses foram alguns exemplos de títulos que realmente provocariam 

o desejo do seu possível aluno, e o deixariam curioso para olhar o seu vídeo.  

Lembre-se da seguinte frase clássica do marketing: venda o que 

eles querem para entregar o que eles precisam. O título do seu conteúdo 

venderá o que eles querem, e o conteúdo do seu vídeo entregará o que eles 

precisam. 

TUTORIAL NO INSHOT – EDITANDO 

UM VÍDEO 

O tutorial para editar um vídeo é praticamente igual ao tutorial do 

podcast passado anteriormente, as únicas diferenças são: 

• No Passo 3 escolha a opção vídeo e não imagem; 

• Pule o passo 7; 

• Para fazer o título do seu vídeo preste atenção do passo 8 ao passo 

20; 

• Ignore os passos 21, 22 e 23. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMO VENDER SUAS AULAS 

Enquanto você consegue seguidores e eles estão, aos poucos, te 

consideram um bom professor, se engajando contigo, logo, eles passarão a 

te escolher como professor em qualquer hipótese. 

Porém o ser humano é procrastinador, poucos dos seus seguidores 

terão a proatividade de pedir aulas para você. Logo, é necessário que você 

venda as suas aulas para esses seguidores. 

Sem dúvida nenhuma, a parte da venda é o grande “Calcanhar de 

Aquiles” dos professores, e o pior, os professores não sabem deste ponto 

fraco. 

Esse tema é tão importante que dedicarei um e-book inteiro para falar 

sobre ele. Essa aula/e-book será a aula 4 deste curso, a aula mais 

importante de todas.  

Na aula 4, revisarei, de forma rápida, todo o conteúdo ensinado nos 

3 dias anteriores, vocês entenderão como todo o sistema funciona, e 

aprenderão o último passo para se tornar um professor autônomo de 

sucesso.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROFESSORES DO 

CURSO 

     

Lucas Carvalho 

• Originalmente professor de violão; 

• Consultor, mentor e professor de 

marketing para professores; 

• Criador do Projeto Professor de 

Sucesso; 

• Já ajudou milhares de professores 

de todas as áreas de ensino a 

captarem alunos; 

• Atualmente, também é professor de 

dança de salão/zouk. 

 

Maelly Pöerch 

• Originalmente professora de teatro; 

• Professora de dança de salão/zouk; 

• Criadora e gestora do perfil 

@maellyelucas.zouk; 

• Atualmente, também é da equipe do 

Projeto Professor de Sucesso. 



 

 

 

OBJETIVOS DESSA 

AULA 
 

1 - Construir um Método de Ensino 

Te ensinarei a criar o seu próprio método de ensino. Um bom 

método e uma boa didática te ajudarão a fidelizar os seus alunos... 

• Mesmo que você não tenha nenhuma experiência em ensinar; 

• Mesmo que você nunca tenha estudado educação; 

• Mesmo que você não tenha nenhum equipamento, computador 

ou internet boa; 

• Mesmo dando aulas online, na sua casa, ou na casa do seu 

aluno. 

2 - Construir uma estratégia de captação de alunos  

• Para lotar sua agenda; 

• Cobrar o dobro por suas aulas; 

• Escalar o formato das suas aulas; 

• Mesmo que você não entenda nada de tecnologia; 

• Mesmo que você não saiba nada de redes sociais; 

• Mesmo que você tenha vergonha e/ou medo de gravar vídeos; 

• Mesmo que você tenha pouco tempo disponível; 

• Mesmo que você ainda não saiba vender suas aulas; 

• Independente da sua área de ensino. 

Não é milagre, é estratégia e ação! 

 



 

 

 

 

 

 

CONSTRUINDO UM 

MÉTODO INCRÍVEL 
 

A primeira coisa que devo dizer nesse início de construção do 

seu método é que o próprio nome “método” é completamente 

questionável, e eu só o utilizei no título para convencer você a ler essa 

parte do e-book. 

Na verdade, vou explicar tudo sobre o ato de ensinar, ou seja, 

vou falar de currículo, didática, planejamento e avaliação. 

Espero que você leia essa parte do e-book, e espero também 

que ela faça você melhorar a qualidade do seu ensino, mesmo 

sabendo que o próprio conceito de qualidade de ensino, tal como os 

conceitos de aprendizagem, é subjetivo.  

Você também deve ter em mente que tudo que vou te explicar 

aqui pode ser completamente transgredido, transformado, convertido, 

adaptado.  

Mas então, Lucas, por que você está me ensinando isso? 

Basicamente, para que você tenha um ponto de partida. Eu, 

como muitos outros professores com anos de experiência, sei como 

é difícil começar a ensinar.  

Por isso, quero propor aqui um ponto de partida para quem 

ainda não dá aulas, e um up para todos os professores. Ensinarei 

como fidelizar os seus alunos. 



Agora, saiba que o mais importante para fidelizar os seus 

alunos é a preocupação do professor ao ensinar. A fidelização 

surge do contato da empatia, do afeto, do carinho, da admiração e da 

percepção de ganho mútuo com a relação. 

Logo, não adiantará nada você ler essa parte do e-book 

tentando aplicá-la de forma completamente tecnicista. O pensamento 

de que o aprendizado surge a partir da simples transposição do 

conhecimento de um ser humano para outro e da reprodução objetiva 

dele é completamente ultrapassado, pelo menos na minha 

perspectiva. 

Muito bem, partindo desses pressupostos, podemos começar.  

Objetivo do Aluno 
 

A primeira coisa que deve ser levada em consideração ao ser 

professor é o objetivo do aluno. 

Por que ele quer aprender o que você ensina?  

Ao resolver essa pergunta você verá que os objetivos do aluno 

com o que você ensina são múltiplos, e influenciam na psiquê em 

diferentes níveis e formas. 

Inicialmente apresentarei para você esses níveis de influência, 

e logo após, os explicarei detalhadamente.  

• Desejo 

• Dor 

• Nível de nicho 

• Nível individual 

• Nível instrumental 

• Nível subinstrumental 

• Nível técnico 

O primeiro nível, pintado de vermelho (dor e desejo), são os 

objetivos mais quentes do seu aluno. Isso significa que são aqueles 

objetivos com maior capacidade de fazer o seu aluno agir. 

Ao saber aquilo que move o seu aluno, você poderá utilizar isso 

em prol do seu ensino. Já, já tratarei mais sobre isso. 



Já os níveis subsequentes da imagem, conforme mudam de 

cor, influenciam menos na ação do seu aluno. 

Primeiro nível: desejo e dor 

O primeiro nível de objetivo do seu aluno, como já explicado, é 

o com mais capacidade de influenciar na ação dele.   

Nesse nível, estão aqueles objetivos relacionados diretamente 

às emoções, como por exemplo:   

• Desejo de aprovação e medo de reprovação dos familiares e 

amigos; 

• Desejo de segurança e estabilidade financeira, e medo da 

insegurança; 

• Desejo de ascensão econômico-social e medo do oposto ou 

estagnação; 

• Desejo de pertencimento; 

• Desejo de reconhecimento; 

• Medo do desconhecido; 

• Medo da vergonha. 

É claro que, assim como os itens listados acima são 

extremamente influentes na ação do aluno, eles também podem ser, 

do ponto de vista dos pares, vergonhosos. Por isso tome cuidado, os 

objetivos acima são profundos, íntimos e dificilmente o seu aluno 

falará sobre eles, você terá que descobri-los sozinho ao longo das 

aulas.  

Segundo nível: objetivos de 

nicho e objetivos individuais  

Esses objetivos são caracterizados pelo óbvio. Eles são o meio 

pela qual os seus alunos atingirão o primeiro nível de objetivos.  

Por exemplo: Um objetivo de nicho clássico é ingressar na 

universidade, porém, quando analisado com mais profundidade, 

percebe-se que ingressar na faculdade é um meio pelo qual as 

pessoas buscam aprovação dos familiares, segurança financeira, 

ascensão econômico social, pertencimento etc.  



É claro que aqui, utilizei um exemplo muito simples, porém, te 

garanto, por trás do objetivo de nicho ou individual, há um desejo ou 

uma dor que o seu aluno busca alcançar ou evitar. 

Agora, qual a diferença do objetivo de nicho e o objetivo 

individual, e por que os separei? 

O objetivo de nicho é aquele comum a todos os seus alunos, 

por exemplo: 

• Aprender inglês; 

• Aprender a tocar violão;  

• Aprender a dançar; 

• Passar numa universidade federal; 

• Passar de ano na escola. 

Já exemplos de objetivos individuais são:  

• Aumentar o seu repertório no violão;  

• Aprender a conversar melhor em inglês;  

• Aprender a dançar em festas específicas; 

• Passar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

• Gabaritar as provas da escola. 

Reparem que, os objetivos individuais podem não ser os 

objetivos de todo o seu nicho de alunos, porém, esses objetivos se 

encaixam no objetivo geral do seu nicho.  

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo sendo um objetivo mais específico, ele continua 

influenciando diretamente nos objetivos de primeiro nível. Por isso, 

ele está no segundo nível.  

 

 

 

Objetivos de Nicho 

Objetivos 

Individuais 



A principal característica desses 2 tipos de objetivos é a 

consciência ou subconsciência de que para atingir os objetivos de 

primeiro nível é necessário atingir os objetivos de segundo nível.  

Ou seja, há pouca ou nenhuma necessidade de o professor 

convencer o aluno da importância da realização desses objetivos. Em 

99% dos casos o aluno já vem conscientemente pronto para atingir 

esses objetivos.  

Terceiro nível: objetivo 

instrumental e sub 

instrumental 

Seguindo a mesma lógica do nível anterior, o terceiro nível é 

aquele que é necessário para atingir os objetivos do segundo nível. 

Ou seja, o aluno precisará atingir os objetivos de terceiro nível para 

que ele atinja os objetivos de segundo nível para que ele atinja os 

objetivos de primeiro nível. 

Porém, o que torna tão necessário que você, meu colega 

professor, saiba diferenciar o terceiro nível do segundo nível, é que a 

maioria dos seus alunos não sabe da inter-relação e da 

interdependência entre o segundo e o terceiro nível. 

Ou seja, ao tratar de conteúdos que são diretamente 

relacionados com o terceiro nível, mas não com o segundo, você terá 

que mostrar essa relação para captar atenção e o interesse do aluno. 

O nível instrumental é o nível de objetivo que para você, meu 

colega professor, é óbvia a relação com o segundo nível. Porém, tome 

cuidado, para o aluno não é óbvio. 

Exemplos de objetivos de nível instrumental:  

• Aprender acordes na guitarra; 

• Aprender o passo “x” na dança; 

• Aprender função exponencial; 

• Aprender o verbo To Be. 

Então, parece óbvio para você que aprender o verbo To Be é 

necessário para falar em inglês. Porém para o seu aluno, muitas 

vezes, essa relação não é óbvia.  



Essa não obviedade é mais evidente no nível sub instrumental. 

Neste nível estão aqueles conteúdos que compõem naturalmente os 

conteúdos vinculados ao nível instrumental. Por exemplo:  

• Aprender diagrama de acordes (aulas de guitarra); 

• Aprender a transferência de peso e as marcas ações do Passo 

“x” (aulas de dança); 

• Aprender a leitura de gráficos de funções exponenciais (aulas 

de matemática de reforço ou pré-vestibular);  

• Aprender as várias ações do verbo To Be relacionadas ao 

sujeito (aulas de inglês). 

Dessa forma, quando você explica a importância do 

aprendizado dos acordes, passa a não ser mais tão necessário ou 

difícil a explicação da importância da leitura de diagramas de acordes. 

Quarto nível: objetivo de nível 

técnico  

Seguindo a mesma lógica, o nível técnico é aquele necessário 

para atingir os objetivos anteriormente referidos.   

Da mesma forma, o nível técnico é aquele com menor potencial 

de motivação para o aluno. Ou seja, é aquele objetivo que você terá 

realmente que convencer o aluno a atingir.  

Talvez o aluno tenha até aversão ao conteúdo curricular e 

recursos didáticos necessários para atingir esses objetivos. Logo, 

você terá que persuadi-lo ao máximo para fazê-lo evoluir no quarto 

nível.  

Sabe aqueles objetivos que você percebe que apenas você 

projeta no aluno, porém o aluno não projeta em si mesmo? Pois então, 

são esses objetivos a que me refiro. Por exemplo: 

• Decorar a relação entre os nomes dos acordes e as letras 

utilizadas para representá-los; 

• O desenho da condução de um passo “x”; 

• Aprender a encontrar o ponto de interseção com o eixo X de 

um gráfico exponencial;  

• Aprender um fonema específico presente na língua inglesa e 

não presente na língua brasileira. 



 Repare que, nos exemplos listados acima, quando o seu aluno 

aprende esses conteúdos, ele não comemora. Porém, você 

comemora. Qual é a diferença entre vocês dois?  

Ora, você sabe a relação entre o objetivo de nível técnico e o 

objetivo individual do aluno.  

Então, meu colega professor, se você quer que ele atinja um 

objetivo de nível técnico, você terá que provar para ele a importância 

do mesmo para a realização do seu objetivo individual. E, 

consequentemente, do seu desejo.   

Concluindo 

Quanto mais aumenta o nível do objetivo do aluno (na imagem 

ilustrado de cima para baixo), mais próximo o objetivo fica do 

currículo. Ou seja, aquilo que você vai ensinar e o “como você vai 

ensinar” será definido pela posição em que aquele conteúdo está nós 

diferentes níveis de objetivo do aluno. 

Então, tenha em mente mapeados esses objetivos. Isso te 

ajudará, e muito, no seu marketing para captação de alunos, e mais 

ainda na sua fidelização. 

Currículo 
 

Antes de falar de currículo, preciso fazer outra grande ressalva. 

Não sou graduado em pedagogia, não sou licenciado em nenhuma 

área do conhecimento, não possuo nenhuma diplomação que me dê 

formação ou qualificação técnica para tratar de currículo.  

Tudo que expresso a partir daqui surgiu a partir dos meus 

estudos individuais e experiências na área de educação. É claro que 

me baseei e me apoiei em teorias, artigos científicos e trabalhos de 

grandes autores e professores na área de currículo, didática, 

psicologia e ciências sociais. 



Então, vamos continuar. Primeiramente, vou definir o currículo 

como:  

Ou seja, o que você vai precisar ensinar para o seu aluno atingir 

os objetivos dele, conforme explicado no tópico anterior.  

Teu currículo é formado por conteúdos curriculares, estes que 

chamei na definição de currículo de “conhecimentos e habilidades”. 

Já a forma com a qual você vai ensinar os conteúdos 

curriculares é a didática. Falarei mais sobre ela no tópico posterior. 

Mas é importante entender que, dependendo do tipo de conteúdo, 

você precisará adaptar a sua didática. 

Para isso, é preciso que você entenda 3 tipos de conteúdo:  

• Conteúdos relacionados com os objetivos de nicho ou 

individuais; 

• Conteúdos relacionados com os objetivos instrumentais ou 

sub instrumentais; 

• Conteúdos relacionados com os objetivos de nível técnico. 

E relembrando, é importante sabermos a consequência disso 

no final. 

A consequência é que não é necessário provar ao aluno a 

necessidade de se absorver os conteúdos relacionados com o seu 

objetivo de nicho individual - diferente dos conteúdos relacionados 

com os objetivos instrumentais ou sub instrumentais, que necessitam 

desta prova. Porém, a energia necessária para esse convencimento 

não precisará ser tão grande. 

Falando bem a verdade, meu colega professor, não é 

estritamente necessário que você entenda todos esses conceitos que 

eu ensinei até agora nessa parte de como ensinar. Mas sim, é 

necessário que você entenda a lógica de:  

Quanto menos relacionado o conteúdo for com o objetivo final 

do aluno, mais é necessário que você convença o aluno de que esse 

conteúdo é importante. Não pressuponha que o aluno sabe a 

importância daquilo que você está ensinando, pelo contrário, 

Currículo: conjunto de conhecimentos e habilidades que você 

acredita que sejam essenciais para que o seu aluno atinja seus 

objetivos. 



pressuponha que você precisa demonstrar a importância do 

conteúdo.  

Agora, saiba que a construção no currículo das tuas aulas não 

vai surgir apenas da relação entre os conteúdos curriculares e os 

objetivos dos alunos, obviamente. 

É necessário também entender que alguns conteúdos só 

podem ser ensinados depois de outros. Aí, surgem os conteúdos 

independentes, dependentes e interdependentes. 

• Conteúdo independente 

O conteúdo independente é aquele conteúdo capaz de ser 

ensinado com o conhecimento prévio do aluno, ou seja, você pode 

ensiná-lo tanto na primeira aula quanto em qualquer outra aula.  

• Conteúdo dependente 

O conteúdo dependente é aquele que necessita de um 

conhecimento prévio para ser absorvido, ou seja, você precisa 

ensiná-lo apenas depois de ensinar um ou mais conteúdos 

específicos. Traduzindo, esse conteúdo é dependente de 

conteúdos anteriores.  

• Conteúdos interdependentes 

Os conteúdos interdependentes são aqueles que necessitam 

ser estudados simultaneamente a outros, ou seja, é impossível 

aprendê-los isoladamente. Vou tentar exemplificar. O conteúdo “A” 

precisa do conhecimento prévio do conteúdo “B” e o conteúdo “B” 

precisa do conhecimento prévio do conteúdo “A”, assim, os 2 

precisam ser absorvidos simultaneamente. 

Lucas, por que tudo isso?  

Ter mapeado os conteúdos e os níveis de dependência dos 

conteúdos vai te ajudar muito na construção do planejamento das 

suas aulas. Afinal, será um desastre se você tentar ensinar algo que 

necessite de um conhecimento prévio sem antes tê-lo ensinado.  

Também existem algumas ferramentas de planejamento (como 

revisar, avaliar e exercitar) que podem ser usadas para garantir este 

conhecimento prévio na hora de ensinar um conteúdo que necessita 

disso. 



Concluindo  

A construção final do currículo das suas aulas se dará 

basicamente a partir do que eu ensinei até aqui.  

Então, eleja os conteúdos mais importantes e defina de forma 

lógica a sequência deles. Isso facilitará a definição da sua didática e 

do seu planejamento (isso será tratado nos tópicos posteriores). 

Didática 
 

Poderia começar esse tópico da mesma forma que comecei o 

anterior: avisando que não tenho nenhuma qualificação formal ou 

diplomação, licenciatura, etc. sobre esse assunto e que qualquer 

coisa que eu discorrer sobre esse assunto será fruto dos meus 

estudos de iniciativa própria e conclusões a partir das minhas 

experiências e reflexões.  

Vamos começar então definido o que é didática.  

Essas técnicas e estratégias a que me refiro são o que 

chamamos de recursos didáticos.  

A partir daí temos 2 tipos de recursos didáticos básicos na 

nossa contemporaneidade: os recursos didáticos virtuais e os 

recursos didáticos físicos. 

Saiba de antemão que não há diferença na qualidade dos 

recursos didáticos virtuais comparados aos físicos. Há apenas a 

necessidade de adaptação, e, tendo em vista essa necessidade e o 

medo do desconhecido, criou-se estigmas em cima do ensino que 

utiliza recursos didáticos virtuais.  

A distância física entre o professor e o aluno não impede de 

forma alguma o processo de ensino ou as conexões afetivas. 

O espaço de ensino não é mais exclusivamente pertencente ao 

espaço físico, tridimensional. O espaço de ensino agora também está 

contido em outra dimensão: na dimensão digital, contida nos múltiplos 

Didática/Método: conjunto de técnicas e estratégias que serão 

utilizadas ao decorrer das aulas para que o currículo seja 

absorvido. 



0s e 1s que carregam informação e conectam o professor e o aluno 

através de uma rede gigantesca de computadores.  

A aula física, presencial, não morreu e nunca morrerá. Porém, 

quem travar uma guerra contra o digital está fadado à derrota. 

Defendo a existência mútua dos 2 ensinos, cabendo ao aluno 

a escolha. Mas é claro, ressalto que estou me referindo ao ensino não 

formal, que é o tema desse curso. 

Acho que você já entendeu a importância de adaptar a didática 

de acordo com o meio de comunicação, seja ele físico ou digital.  

Agora saiba que existem alguns outros fatores necessários de 

serem observados na hora de adaptar a sua didática, tais com: 

• Formato da aula; 

• Realidade do aluno; 

• Fatores externos.  

Formato da aula 

O formato da sua aula pode e deve ser levado em 

consideração na hora da construção da didática. Afinal, uma simples 

mudança entre dar aulas particulares ou em duplas pode gerar uma 

mudança radical na didática. 

Reflita comigo: um aluno particular consegue expressar-se 

muito mais livremente, sem medo de ser julgado pelos demais, 

quando se referente, por exemplo, a dúvidas ou desejos de temas 

específicos a serem estudados nas aulas. 

Já em turmas, os alunos podem estimular uns aos outros. 

Muitas vezes, o sentimento de time, equipe ou comunidade se 

instaura na aula e empenha muito mais a turma, fazendo-a evoluir 

mais. 

Ou seja, explore os pontos positivos e negativos de cada um 

dos formatos de aulas.   

Por fim, liste um conjunto de características que você imagina 

serem presentes no formato de aula que você escolheu para ensinar 

o currículo, e, à medida do tempo que elas forem acontecendo, vá 

sempre aumentando essa lista. É assim que você terá os pontos 



fortes para focar, e os pontos fracos para ter em mente na hora de 

escolher seus recursos didáticos. 

Realidade do aluno e/ou 

Fatores Externos 

Aqui tratarei da realidade do aluno e dos fatores externos no 

mesmo tópico, já que muitas vezes eles são confundidos. 

Fatores como: 

• Facilidades ou dificuldades específicas do aluno ou da turma;  

• Reações positivas ou negativas do aluno ou da turma a 

diferentes tipos de estímulos;  

• Dificuldades de conexão com a internet, acesso a algum 

aplicativo, plataforma, site, webcam etc.;  

• A possibilidade de foco do aluno devido ao ambiente no qual 

ele se encontra. 

Acima, listei alguns fatores que são capazes de influenciar na 

sua escolha de recursos didáticos específicos. 

Saibam que aqui não tratarei de como adaptar e nem de todos 

os fatores externos, bem como possíveis realidades dos alunos que 

podem influenciar nos recursos didáticos da sua aula. 

Por quê? Considerando todas as áreas do conhecimento, e 

todos os possíveis recursos didáticos, isso ficaria inviável.  

Mas, você, meu colega professor, tem total capacidade de 

adaptar os recursos didáticos para as realidades sua e do seu aluno, 

considerando o domínio na sua área de conhecimento e o conteúdo 

dos tópicos posteriores desse e-book, nos quais tratarei de algumas 

possibilidades de recursos didáticos. 

Recursos didáticos  

Vou dividir os recursos didáticos em 3 grupos: 

• Recursos didáticos expositivos;  

• Recursos didáticos interativos; 

• Recursos didáticos complementares. 



 

• Recursos didáticos expositivos  

 

Em determinados momentos você sentirá a necessidade de 

expor algum conteúdo para o aluno, pura e simplesmente. 

Normalmente o recurso didático expositivo mais comum é a 

fala, você simplesmente explicar para o aluno o conteúdo. 

Porém, você pode somar essa explicação aos recursos visuais, 

tais como:  

• Slides; 

• Mapas mentais;  

• Lousa; 

• Documentos de texto.  

Existem apenas estes? 

Claro que não, estou apenas te dando algumas possibilidades 

iniciais. 

Existem duas possibilidades para a utilização desses recursos, 

uma delas sendo a opção física: desenhar mapas mentais, utilizar 

uma lousa física, utilizar documentos de texto físicos. Caso utilizados 

em aulas online, deve-se tomar muito cuidado para que esses 

recursos estejam visíveis para o aluno. 

Obviamente, na maioria dos casos, recursos didáticos digitais 

funcionam melhor quando utilizados em aulas online. 

Apenas é necessário saber quais ferramentas utilizar em cada 

um dos casos, e ter a proatividade de pesquisar tutoriais e cursos 

(gratuitos ou não) para se aprender a utilizar tais ferramentas.  

Para facilitar a sua vida, vou dar alguns exemplos. 

• Como lousa virtual, você pode usar programas simples de 

desenho presentes no seu celular ou no seu computador. 

Alguns exemplos são Microsoft White Board e Google 

Jamboard; 

• Como slides, existe o clássico PPT (Power Point da Microsoft) 

e o Google Slides; 



• Como documentos de texto, existe o clássico Word e Google 

docs.; 

• Para mapas mentais, recomendo o Mindmeinster; 

• Por fim, Microsoft OneNote. 

Todas essas ferramentas são populares e fáceis de se 

encontrar tutoriais gratuitos na internet. Porém, o que fará você ter 

domínio delas é a sua curiosidade e a sua coragem em usá-las em 

aula mesmo não estando confiante com a ferramenta.  

A prática vai construir a sua expertise na ferramenta.  

• Recursos didáticos interativos 

 

Recursos didáticos interativos são basicamente aqueles em 

que você interage com o aluno em busca do aprendizado dele.  

Essa interação pode ser puramente verbal ou também utilizar 

outros recursos.  

Jogos didáticos (ou gameficação para quem gosta de 

estrangeirismos) são ótimas maneiras de fazer essa interação.  

Já a maneira mais clássica e comum é o tradicional jogo de 

perguntas e respostas, aquele que você faz perguntas para o aluno e 

leva ele até as suas próprias conclusões.  

Existe também um recurso que é chamado de sala de aula 

invertida. A sala de aula invertida é basicamente quando você pede 

para que o aluno explique algo para você, tanto para fixar o conteúdo 

quanto para aprendê-lo. Na segunda possibilidade você pede para 

que o aluno estude antes mesmo de iniciar a aula. 

Não se atenha aos exemplos que listei acima, apenas pense 

que a interação entre você e o aluno é super importante. Tudo o que 

se aprende praticando, se aprende ainda melhor, ensinando ou 

refletindo sobre. 

Agora, aposto que você quer saber quais ferramentas você 

pode utilizar para isso, além da interação verbal. 

Saiba que todas as ferramentas listadas anteriormente (nos 

recursos didáticos expositivos) permitem o que se chama de 



compartilhamento instantâneo. Isso significa que o aluno pode editar 

o documento junto com você.  

• Recursos didáticos complementares  

Recursos didáticos complementares é basicamente o famoso 

“tema de casa” ou “tarefa”. 

Eu considero recurso didático complementar o mais difícil de ser 

implementado, para ele ser realizado, é necessário que você 

convença o aluno a praticar, estudar ou revisar a matéria ensinada 

fora do horário de aula. 

Nesse momento posso dizer que a gamificação é mais que 

importante. 

Eu utilizo o estrangeirismo “gameficação” justamente para 

ressaltar que o recurso didático complementar digital tende a 

funcionar melhor nos tempos atuais. 

Encontre aplicativos e jogos, faça vídeos, slides visualmente 

atrativos e com interação, todas essas opções têm muita capacidade 

de retenção.  

Para aplicativos e jogos, uma boa dica é pesquisar no YouTube 

“aplicativos para aprender”, baixar no seu celular o máximo de 

aplicativos de jogos possíveis para testá-los, e depois escolher qual a 

melhor opção em cada situação. 

  

Planejamento 

 

Finalmente chegou a hora de planejar as suas aulas.  

Para planejar as suas aulas sugiro uma separação em 3 níveis, 

tal que o nível 1 é basicamente dividir o conteúdo em blocos de aulas, 

o nível 2 é dividir o conteúdo dos blocos em aulas, e o nível 3, a divisão 

interna de uma aula geralmente de 2 a 4 momentos. A partir disso, 

Planejamento: definição da sequência e de uma estimativa de 

datas para o aprendizado do currículo e aplicação da didática. 



separe os objetivos dos seus alunos nos blocos, os conteúdos 

curriculares nas aulas, e os recursos didáticos nos momentos. 

Dessa forma você conseguirá definir uma data para a 

conclusão de um bloco, ou seja, para o atingimento de um objetivo, 

conseguirá definir em qual aula será tratado qual conteúdo curricular, 

e, por fim, quais recursos didáticos você utilizará em quais momentos 

da aula para que ocorra a absorção desses conteúdos curriculares. 

Destro dos momentos das aulas, cada recurso didático 

utilizado terá uma finalidade. Essas finalidades podem ser: 

• Aprender 

• Revisar 

• Exercitar 

• Avaliar 

Uma recomendação pessoal é os blocos sempre alternarem 

entre essas finalidades para dar mais dinâmica a aula.  

Exemplo 1: 

No 1º momento da aula o aluno pode aprender algo novo 

através de um recurso didático expositivo como slides. 

No 2º momento ele pode revisar o que viu nas 3 aulas 

anteriores através do recurso didático interativo “sala de aula 

invertida” 

Exemplo 2: 

No 1º momento ele pode ser avaliado para saber se os 

objetivos do bloco de aulas anterior foram cumpridos através de 

algum recurso avaliativo 

No 2º momento ele pode exercitar algum conteúdo curricular 

da aula anterior  

Para isso eu planejo a minha aula a partir de uma tabela muito 

simples: 

 

 



Aula x -  
00/00/00 

Duração 
Aproximada 

Finalidade Conteúdo 
Curricular 

Objetivo do 
aluno 

relacionado 

Recurso 
(didático ou 
avaliativo) 

Momento 
1 

     

Momento 
2 

     

Momento 
3 

     

 

 

Exemplos de como utilizar:  

1 - Aula de Guitarra 

Aula 22 

– 

14/02/20 

Duração 

Aproximada 

Finalidade Conteúdo 

Curricular 

Objetivo do 

aluno 

relacionado 

Recurso 

(didático ou 

avaliativo) 

 

 

Momento 

1 

 

 

15min 

 

 

Revisar 

 

 

Técnica 

ligados 

 

 

Fazer solos 

melhores 

Recurso 

Audiovisual 

simples – 

lembrar dos 

conceitos, pedir 

para que ele 

faça 

 

Momento 

2 

 

15min 

 

Exercitar 

Repertório 

– música 

XYZ 

 

Aumentar o 

repertório 

Recurso 

Audiovisual 

simples – pedir 

para que ele 

toque 

 

 

Momento 

3 

 

 

30min 

 

 

Aprender 

 

 

Intervalos 

da escala 

maior 

Fazer solos 

melhores, 

tirar 

músicas de 

ouvido, 

compor 

músicas 

 

Recurso 

expositivo/ 

interativo - lousa 

virtual 

 

 

 

 

 



2 - Aula de Inglês 

Aula 22 

– 

14/02/20 

Duração 

Aproximada 

Finalidade Conteúdo 

Curricular 

Objetivo do 

aluno 

relacionado 

Recurso 

(didático ou 

avaliativo) 

Momento 

1 

15min Exercitar Verbo to 

be 

Conversação 

Fluência 

Audiovisual 

simples 

Momento 

2 

30min Aprender Passado 

simples 

Fala, escuta, 

escrita, 

leitura 

Recurso 

expositivo/ 

Interativo 

slides 

Momento 

3 

15min Exercitar Pronomes Fala, escuta, 

escrita, 

leitura 

Recurso 

expositivo/ 

Interativo 

lousa virtual 

 

3 - Aula de Matemática 

Aula 22 

– 

14/02/20 

Duração 

Aproximada 

Finalidade Conteúdo 

Curricular 

Objetivo do 

aluno 

relacionado 

Recurso 

(didático ou 

avaliativo) 

Momento 

1 

15min Revisar Baskara Passar no 

Enem 

Lousa 

virtual 

Momento 

2 

30min Aprender Função 

exponencial 

Passar no 

Enem 

Lousa 

virtual 

Momento 

3 

30min Revisar Função 

quadrática 

Passar no 

Enem 

Recurso 

interativo 

lousa 

virtual 

 

Observação: 

Eu não sou professor dessas áreas do conhecimento acima, 

logo, os exemplos foram meramente ilustrativos para você utilizar a 

tabela. Você preencha-a somando o seu conhecimento na sua área 

com o que você aprendeu nos tópicos anteriores. 



 

Avaliação 
 

E como saber se a minha aula está dando certo? 

Avaliando-a.  

Observe o aluno enquanto você exercita ou revisa os 

conteúdos curriculares e, periodicamente, aplique algum recurso 

avaliativo específico com a finalidade exclusiva de avaliar.  

Um recurso muito bom para isso é o Google Formulários ou 

Forms da Microsoft.  

Outros recursos são os próprios recursos didáticos interativos. 

Com eles, você pode até fazer uma atividade voltada para avaliação 

sem o aluno saber.  

Avaliar é importantíssimo, isso é uma questão de 

comprometimento com o ensino de qualidade. 

Fidelização é preocupação! 
 

Mais do que qualquer outra coisa, o elemento mais influente 

para a fidelização do seu aluno é a sua preocupação com ele. 

Preocupe-se com o sentimento de realização do seu aluno 

quanto aos objetivos dele ao longo das suas aulas. Preocupe-se com 

a autoestima dele, que, no geral, chega bem baixa quando o aluno 

começa as nossas aulas, e é nosso dever ajudá-lo nesse quesito.   

• Quanto aos objetivos do aluno (o que eu ensinei até agora): 

➢ Se preocupe com o ensino de qualidade; 

➢ Ensine o que o aluno precisa, e não o que você quer. 

• Quanto à autoestima do aluno: 

➢ Perceba e fale o quanto ele está evoluindo e quando irá 

atingir os seus objetivos; 

➢ Correção sanduiche (falar algo que está bom, elogiar, 

depois falar o que precisa melhorar, e dar mais um 

reforço positivo no final). 



• Quanto ao interesse do aluno pelo seu conteúdo:  

➢ Se preocupe sempre em despertar o interesse do aluno 

pela sua área do conhecimento; 

➢ Saiba que as aulas representam, naturalmente, o 

sacrifício do aluno, e é seu trabalho torná-las um 

momento agradável na semana dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A ESTRATÉGIA MAIS 

EFICIENTE PARA 

CAPTAÇÃO DE ALUNOS 
 

Sem dúvida nenhuma, a estratégia mais eficiente de captação 

de alunos é a estratégia de Recompensa Digital. 

Essa estratégia consiste basicamente em criar um conteúdo de 

ensino extremamente profundo e completo para trocá-lo pelo contato 

do seu possível aluno. 

Este conteúdo de ensino vai ter os mesmos princípios 

ensinados na aula/e-book anterior, porém, ele não será entregue em 

nenhuma rede social, apenas divulgado nelas. 

A recompensa digital deve ter muito valor percebido pelo seu 

possível aluno, valor este que o fará buscar pela sua recompensa 

digital. Ao buscá-la ele terá que entrar em contato com você via 

WhatsApp. 

Esse contato fará com que você tenha o número do WhatsApp 

do seu possível aluno, e isso é muito precioso, sabe por quê? 

• Contato direto: é uma oportunidade para que você estabeleça 

um contato direto, sem intermédio das redes sociais, com o seu 

possível aluno.  



• Proximidade: tornará a conversa entre vocês mais próxima e 

particular, amplificando os efeitos da afeição, contato, 

reciprocidade etc. 

Um outro ponto importante é que a recompensa digital, por ser 

um conteúdo de ensino muito extenso, intenso e profundo, agregará 

muita autoridade a você como professor.  

Formatos de Recompensas 

Digitais 
 

Alguns formatos que recomendo para a sua recompensa 

digital:  

• E-book: um livro em formato PDF de 15 a 100 páginas (como 

os que você recebeu) 

• Minicurso: de 3 a 10 aulas em vídeo de 10 a 30 minutos cada. 

• Aulas ao vivo ou minicurso ao vivo: Basicamente uma aula de 

30min a 1 hora, ao vivo no YouTube o no Instagram. 

Título para a sua Recompensa 

Digital 

Agora, ao contrário do que muitos pensam, o elemento que 

mais importa na sua recompensa digital é o título. Ele convencerá o 

possível aluno a entrar em contato com você em busca da 

recompensa. 

O título será construído nos exatos moldes da aula/e-book 

passado. O título deve conter dor, desejo e algum objetivo de nível de 

nicho dos teus possíveis alunos. 

Alguns modelos que você pode utilizar (substitua o que está 

dentro dos parênteses): 

• Guia definitivo: (objetivo a nível de nicho) sem (dor do seu 

possível aluno) 

• Como (objetivo a nível de nicho) (definitivo, completo, passo a 

passo) 



• Passo a passo completo para (objetivo do aluno) 

• X passos definitivos para (objetivo do aluno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PASSO A PASSO PARA 

CADA RECOMPENSA 

DIGITAL 

Formato 1: E-book 

PASSO 1 - Escreva o conteúdo do e-book em um documento 

Word, e pense sempre na otimização de leitura via celular. Um 

exemplo disso foi a construção desse e-book. Se você o abrir no 

celular e aproximá-lo de forma que você consiga ver todo o texto, verá 

que a formatação do arquivo mantém agradável a leitura no 

dispositivo, mesmo com a tela menor. 

PASSO 2 - Organize o seu e-book em títulos e subtítulos, 

sempre pensando em um padrão de cores, como por exemplo esse 

e-book que você está lendo. 

PASSO 3 - Utilize o aplicativo Canva para criar uma capa para 

seu e-book e o padrão de folhas dele. 

PASSO 4 - Coloque essa capa e folhas no seu documento 

Word. 

PASSO 5 - Exporte em PDF. 

 

 



TUTORIAL PASSO 4 - CRIANDO 

A CAPA E O PADRÃO DE 

FOLHAS PELO CANVA 
 

1 – Abra o CANVA no seu computador e clique em “Criar um Design” 

2 – Escolha a opção “Capa para e-book” e uma nova aba será aberta. 

 



3 – A nova aba terá a opção “Templates” no lado esquerdo da tela. 

Clique nesta opção e escolha um modelo de capa para você. 

4 – Ao escolher, clique no template que você desejar utilizar como 

modelo para a sua capa. 



5 – Ao escolher o seu modelo você começará a substituir as imagens, 

escritas e cores para as que você desejar. Para substituir a foto da 

sua capa, clique na opção “Fotos” no lado esquerdo da tela, pesquisa 

alguma foto relacionada ao que você desejará ensinar no seu e-book 

e arraste-a para o local determinado no modelo para a imagem. 

6 – Clique nas caixas de texto do modelo para substituir a sua escrita 

por seu título. Se desejar, faça outras alterações como a cor (ensinei 

no e-book anterior)  



7 – Ao finalizar a capa do seu e-book, clique no símbolo circulado 

abaixo para adicionar mais uma “folha”, nela criaremos o padrão de 

folhas.  

8 – Ao adicionar uma folha em branco, clique em “Elementos” no lado 

esquerdo da tela, escolha uma forma, aqui optei pelo quadrado, e dê 

as dimensões que desejar a ela 



9 – Optei em transformar o quadrado em uma faixa fina. Deixarei uma 

em cima e outra embaixo da folha. Depois de dar as dimensões que 

desejar a forma, duplique-a (Ctrl C e Ctrl V) para que fique exatamente 

igual a de cima. 

10 – Após duplicar você ainda pode mudar a cor das faixas para que 

tenha um padrão de cor parecido com a capa. 



11 – Depois é só clicar em “Baixar”, e escolher o formato de arquivo 

PNG. 

TUTORIAL PASSO 5 – 

EXPORTANDO EM PDF 
 

1 – Ao finalizar o seu e-book, confira se ele já está salvo em formato 

de documento, depois para salvá-lo também em PDF, clique em 

“Arquivo” no canto superior esquerdo da tela. 



2 – Ao clicar em Arquivos, essa aba se abrirá. Clique em Exportar. 

3 – Depois, clique na opção circulada abaixo “Criar PDF” 



4 – Ao clicar em “Criar PDF” como indicado anteriormente, a janela 

abaixo aparecerá na sua tela. Primeiramente escolha a pasta/lugar 

onde o seu PDF ficará salvo, depois de um nome para o arquivo como 

apontado na imagem, e por fim, clique em “Publicar” e o documento 

será exportado em formato PDF para o lugar onde você escolheu 

inicialmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Formato 2 - Aula Gravada 

Passo 1 - Grave uma aula com o seu celular da maneira mais rápida 

e simples possível. 

Passo 2 - Faça Upload da sua aula para o YouTube, e coloque-a como 

“não listado” (quando o vídeo fica não listado, somente quem tem o 

link do vídeo consegue acessá-lo, ele não fica visível no Youtube para 

que todos vejam) 

 

TUTORIAL – VÍDEO NÃO 

LISTADO 
 

1 – Primeiramente esteja logado no Youtube. Depois abra-o. Clique 

no símbolo de câmera circulado abaixo, e nas opções que 

aparecerem, clique em “Enviar vídeo”. 

 

 



 

2 – Ao clicar na opção acima, esta janela se abrirá na tela. Dê um 

título para a sua aula como indicado pela flecha, e depois clique em 

“Próximo”. 

3 – Ao clicar em “próximo” a aba “Elementos do vídeo” se abrirá, você 

pode ignorá-la e clicar em “Visibilidade” como circulado abaixo. 



 

 

4 – Em visibilidade você poderá escolher se o seu vídeo ficará visível 

ou não no Youtube. Nesse caso queremos que só quem se inscrever 

para a sua aula, passe a ter acesso a aula gravada. Para que você 

consiga deixar o seu vídeo como “Não listado” clique na opção 

indicada pela seta. Depois copie o link gerado clicando no símbolo 

circulado logo abaixo da imagem do vídeo, e por fim clique em “Salvar” 

para que o seu vídeo seja publicado como não listado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Formato 3 - Aula ao Vivo 

Diferente dos formatos anteriores na aula ao vivo as coisas se 

invertem: primeiro você divulga e depois você faz. 

Uma coisa que será extremamente necessário para esse tipo 

de recompensa é uma boa conexão Wi-Fi. 

A partir disso, é apenas necessário agendar uma live não 

listada no YouTube, e mandar o link desta aula para os inscritos 

somente no dia em que ela ocorrer. 

 

 

TUTORIAL – AGENDANDO UMA 

LIVE NO YOUTUBE 
 

1 - Primeiramente esteja logado no Youtube. Depois abra-o. Clique 

no símbolo de câmera circulado abaixo, e nas opções que 

aparecerem, clique em “Transmitir ao vivo”. 

 



2 – Esta aba aparecerá na sua tela. Clique em “Webcam” circulado no 

lado esquerdo da tela. Ative a opção “Programar para mais tarde” 

como circulado. Ao ativar essa opção, aparecerá abaixo um local com 

a data e ao lado, um local com o horário, nas setinhas circuladas na 

imagem, selecione o dia e o horário que você desejará realizar a sua 

live. 

3 -  Depois de agendada a sua live, clique na setinha circulada na 

imagem abaixo (ela se encontrará acima das opções anteriores). 



4 – Ao clicar na setinha estas 3 opções aparecerão. Clique na opção 

“Não listada”, assim somente quem tiver o link conseguirá ver a sua 

aula.  

 

5 – Para conseguir copiar o link da sua live e passar às pessoas que 

se inscreverem para ela, clique em “Gerenciar”, e depois clique nos 3 

pontinhos circulados abaixo. 

 

 



6 – Depois clique em “Gerar link compartilhável”. Depois é só enviar 

ao inscritos da live.  

 

 

Como Entregar a Sua 

Recompensa Digital 
 

PASSO 1 

Divulgue a recompensa digital no seu Instagram o tempo todo. 

Ao divulgar sempre peça para que as pessoas enviem uma 

mensagem (direct) para você solicitando a recompensa digital, ou 

para que consigam se inscrever na sua aula ao vivo.  

PASSO 2 

Quando o teu possível aluno enviar mensagem solicitando a 

recompensa, peça para que ele te envie uma mensagem via 

WhatsApp para que você consiga entregar o documento, ou enviar o 

link da aula no dia da aula ao vivo.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Objetivos dessa Aula 
 

1 – Vender suas aulas 

Você aprenderá a finalizar o seu processo de captação de 

alunos, ou seja, como vender suas aulas/ converter possíveis alunos. 

2 – “Amarrar” tudo 

Vamos também amarrar tudo que aprendemos até aqui. Trarei 

estratégias completas de captação de alunos pensando em todos os 

níveis de dedicação e amadurecimento para o marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Como Vender Suas 

Aulas 
 

O maior erro dos professores na hora de captar alunos é não 

se preocupar com a venda das suas aulas, e achar que uma simples 

descrição das suas aulas será o suficiente para convencer os 

possíveis alunos. Porém, não é bem assim... 

É muito importante que você utilize uma técnica de venda ao 

vender suas aulas, dessa forma é possível multiplicar a taxa de 

conversão de interessados em suas aulas para alunos. 

Ou seja, chega de pessoas pedindo o preço das suas aulas e 

não te respondendo depois, chega de pessoas pedindo informações 

das suas aulas e não te respondendo mais, aprenda a convertê-las. 

Para te ajudar com isso vou te ensinar técnicas testadas e 

comprovadas baseadas em psicologia comportamental.  

Não se trata de manipulação, se trata de uma venda mais 

humana e empática, persuasiva.  

Nunca vá direto ao ponto! 
 

Quando for conversar com o seu possível aluno nunca vá direto 

ao assunto, conheça o seu possível aluno antes.  



Se algum possível aluno chegar pedindo informações sobre 

suas aulas como preço, ou se você for oferecer suas aulas para 

alguém, não comece pelo final. Não comece falando de preço ou de 

informações objetivas como horários e o método que você utiliza.  

Lembre-se: antes de tudo, sempre crie um laço, uma conexão 

com todos os possíveis alunos.  

Erros Comuns  

• Mensagens pré-prontas; 

• PDFs; 

• Cartões de visita; 

• Vídeos; 

Ou seja, qualquer coisa “pronta” que você utilize para explicar 

o funcionamento das suas aulas, dar informações de contato ou 

preço. Tudo isso transforma a conversa em algo robótico, 

empresarial, “frio”. Isso não é nada bom para o seu processo venda. 

Seja humano, as pessoas não querem conversar com robôs. 

Mesmo durante a conversa não envie mensagens pré-prontas ou 

meio padronizadas para explicar suas aulas. 

 Por mais que o aluno tente ir direto ao ponto, não vá! Fuja do 

encerramento da conversa! 

Estratégias para criar um 

relacionamento 
 

Uma forma de desenvolver uma conversa mais humana com o 

seu possível aluno é sempre perguntar muito, ler as respostas que ele 

der, e referenciá-las depois. 

Como? 

• Nunca termine de falar algo sem perguntar; 



• Sempre comece a falar algo referenciando o que foi dito, dessa 

forma você mostrará que leu e se importou com o que o outro 

disse; 

• Esteja verdadeiramente interessado no possível aluno, não 

veja ele só com interesse FINANCEIRO. 

 

O que perguntar ao longo da 

conversa? 

• Por que você quer aprender o que eu ensino? 

• Já tentou aprender antes? 

• Já tentou aprender ou sabe algo parecido (música, idiomas 

etc.)? 

• Por que desistiu? 

• Qual é a sua maior dificuldade? 

• O que você acha que é essencial para atingir o seu objetivo? 

Estrutura da mensagem 

• Referencie o que foi dito pela pessoa na mensagem anterior; 

• Dê alguma informação se for necessário (opcional/ 

circunstancial); 

• Pergunte algo antes de finalizar a mensagem (não fuja 

totalmente do assunto ao perguntar alguma coisa). 

Ajude antes de vender 
  

Se você seguir a estrutura passada anteriormente, ao longo da 

conversa, você irá descobrindo as dificuldades, as dúvidas e as dores 

do seu possível aluno. Ao descobri-las, tire suas dúvidas, mostre que 

ele não é o único com dificuldades, ou mostre para ele que ele sabe 

muito mais do que acha... enfim, ajude-o antes de vender. 



Técnicas que te ajudarão a 

converter mais 
 

Na hora certa, quando você já tiver passado por todas as 

etapas anteriores e for o momento de falar sobre as suas aulas de 

fato, não venda as suas aulas. 

Como assim Lucas?  

Exatamente isso. Sempre venda o objetivo do aluno, o 

resultado das suas aulas, e não as aulas em si. Não ache que os seus 

alunos querem mais aulas, mais apostilas, mais exercícios pelo 

simples fato de gostarem de estudar.  

 Ao invés de oferecer aulas de física, ofereça passar no ENEM, 

ao invés de oferecer aulas de inglês, ofereça se comunicar em inglês 

em outro país, ao invés de oferecer aulas de matemática, ofereça 

passar de ano. 

 Outra técnica que te ajudará a vender suas aulas, é sempre ter, 

pelo menos, um bônus. 

Por exemplo: 

• Apostilas de acompanhamento para as aulas; 

• E-book completo; 

• Curso em vídeo gratuito; 

• Uma comunidade de ajuda; 

• Festas, práticas etc. 

• Podcast, áudios de apoio etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estratégias Completas 

de Captação de Alunos 
 

 Para concluir tudo que você viu neste curso, abaixo deixarei 

algumas estratégias de marketing digital completas. Todas elas 

englobam técnicas que já ensinei para vocês. 

Exemplo 1:  Estratégia rápida, sem necessidade de criar uma 

recompensa digital (ideal para quem está começando agora) 

1. Faz um bom perfil no Instagram (otimizado); 

2. Faz um conteúdo de ensino profundo nesta rede social 

(constante e frequente); 

3. Faz interação manual para atrair novos seguidores; 

4. Entra em contato com todos que começarem a te seguir, 

aqueles que você conseguir desenvolver uma conversa 

bacana, venda as tuas aulas seguindo as técnicas de venda. 

Exemplo 2: Estratégia mais completa, exige uma recompensa 

digital  

1. Faz um bom perfil no Instagram (otimizado); 

2. Faz um conteúdo de ensino profundo nesta rede social 

(constante e frequente); 

3. Faz interação manual para atrair novos seguidores; 

4. Entra em contato com todos que começarem a te seguir, e 

aproveita para convidar todos para uma aula ao vivo, online e 

gratuita; 



5. Divulga a aula na rede social; 

6. Realiza a aula e vende no final. 

 

Exemplo 3: Específico - @maellyelucas.zouk  

• Um lançamento de aulas particulares que fizemos investindo  

R$500,00 e tendo um retorno de R$4.000,00. 

 

• Começamos produzindo conteúdos de ensino constantes;  

• Passamos a anunciar parte deste conteúdo para que novas 

pessoas nos conhecessem; 

• Com as pessoas que curtiam as publicações anunciadas, 

realizávamos interação manual, principalmente segui-las; 

• Ao passar um mês atraindo novas pessoas, iniciamos a 

divulgação de uma Aula ao Vivo com conteúdo que fosse 

atrativo para esse público; 

• Passamos por todo o processo de recompensa digital 

(inscrição através do WhatsApp) 

• Realizamos uma aula completa, e depois de ensinar muito, 

oferecemos nossas aulas (o objetivo e a dor dos possíveis 

alunos). 
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1 . Como abrir uma sala e como outras pessoas ingressam  
 

1.1 Para quem abre a sala 
 

Você pode imaginar a sala virtual como se fosse uma sala física.  

 

Para realizar uma reunião, a primeira pessoa que entra deve ter a chave para abrir a 

sala. As outras pessoas não precisam, simplesmente entram, pois, a sala está aberta.  

 

Para abrir sua sala, primeiro você entra na sua conta Elos. Depois, clica na opção 

“iniciar videoconferência” indicada na figura abaixo. 

 

 

 

Você será redirecionado para outra página na qual você deve escolher se vai 

participar da reunião somente como ouvinte ou se vai utilizar o microfone. Se você 

escolher a opção “somente ouvir” ainda poderá se comunicar com os demais 

participantes pelo chat.  

Escolhendo a opção “Microfone” você poderá se comunicar com os outros 

participantes pela sua voz. Se você escolher e opção “somente ouvir” e depois de 

entrar na sala mudar de ideia, basta atualizar a página do navegador e vai aparecer 

a tela para você fazer a escolha novamente. A imagem abaixo apresenta a tela de 

escolha entre as opções.  
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Se você for utilizar o microfone, o próximo passo é testar seu áudio. Caso o teste de 

áudio seja bem sucedido, clique no ícone com a mãozinha para cima ( ).  

Neste caso, você será redirecionado para a conferência e as outras pessoas da sala 

já poderão se comunicar com você.  

Caso não seja, clique no ícone com a mãozinha para baixo ( ). Neste caso, 

aparecerá a tela mostrada na figura abaixo onde você pode alterar as configurações 

de microfone e alto-falante. 
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Para as outras pessoas entrarem na sala já aberta, basta que elas digitem o endereço 

da sua sala no navegador ou cliquem no link, caso você tenha enviado o link para 

elas. O link pode ser enviado por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro meio digital. 

Existe uma opção de enviar o link por convite, onde você pode colocar a data e a 

hora da reunião, enviando este convite por dentro da plataforma. Isto será 

demonstrado em breve. 
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1.1.1 Link da sala 

Para saber o link da sua sala basta clicar na opção “personalizar a sala virtual” que 

fica ao lado da opção “iniciar videoconferência”, conforme demonstrado na figura 

abaixo. 

 

 

 

Ao clicar em “personalizar a sala virtual” você tem algumas possibilidades. 

Primeiramente, você pode alterar o nome da sala. Este nome funciona como um 

título para sua videoconferência. Ao alterar o nome, você também altera a aparência 

do link (link personalizado), mas o link seguirá direcionando para a sua sala.  

Para copiar o link basta clicar na opção indicada na figura abaixo. Caso você queira 

que sua reunião seja privada você pode clicar na opção “privada”, que criará uma 

senha para entrar na sua reunião. Você deve repassar a senha para quem você quer 

que entre na reunião.  

É importante destacar que mesmo na reunião pública o dono da sala pode aceitar 

ou recusar a participação de quem pedir para entrar na reunião.  
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1.1.2 Enviar convites por e-mail 

 

Para enviar um convite por e-mail com data e hora da reunião, bem como com o link 

da sala, você deve clicar na opção “convidar para videoconferência”, como indicado 

na figura abaixo.  

 

 

Ao clicar nesta opção, abrirá uma janela onde você deve selecionar as informações 

da reunião. Primeiro, digite os e-mails dos convidados, separando cada e-mail com 

uma vírgula.  

 

Depois, selecione a data e hora reunião, bem como sua duração provável (esta 

informação é apenas para organização pessoal dos convidados, a sala não será 

automaticamente fechada após essa duração, nem nada parecido).  
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Em seguida, digite no campo “título” o assunto da reunião e, se quiser, uma 

mensagem com mais detalhes (descrição). Caso você tenha configurado uma sala 

privada, o código de acesso à sala pode ser compartilhado neste campo “descrição”, 

por exemplo.   

Por fim, clique no botão “enviar” e os e-mails serão entregues aos seus convidados. 

A janela onde estas opções descritas vão aparecer está demonstrada na figura 

abaixo. 
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1.1.3 Aceitar a entrada das pessoas na reunião 

 

Independentemente de sua reunião ser pública ou privada, você vai precisar aceitar a 

entrada dos participantes na reunião. Quando alguém solicitar entrada, a solicitação ficará 

aparecendo na lateral esquerda: 

 

Ao clicar na opção “aguardando”, você pode aceitar os participantes individualmente e 

repetir o processo sempre que alguém quiser entrar na reunião (opção 1). Você também 

pode marcar a opção “lembrar escolha” e clicar em “permitir todos” (opção 2). Se você fizer 

isso, todos que clicarem no link poderão entrar na reunião sem aprovação. Esta configuração 

é válida somente na reunião vigente, caso a sala seja fechada e inicie uma nova reunião, 

volta a configuração padrão na qual é necessário aprovar a entrada dos participantes. 
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1.2 Para quem é convidado para a reunião 

 

Na tela de abertura você encontrará o nome da sala e três opções de como se 

identificar. Se você desejar, pode entrar fazendo login no Facebook ou na sua 

conta Google. Neste tutorial vamos detalhar a opção “Entrar como convidado” 

(conforme se indica na figura abaixo). 

 

 

 

Depois de escolher a opção “entrar como convidado” você deve escrever o nome 

pelo qual quer que as pessoas te reconheçam na reunião e clicar no botão 

“avançar”. 

 

Em seguida, confira se seu nome foi escrito corretamente e, se estiver, clique em 

“entrar” para acessar a reunião. 
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Ao entrar, você deva fazer os mesmos procedimentos de teste de áudio que os 

dono da sala, apresentados anteriormente. 
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2. As funções de apresentador e moderador 

 

Se você é o “dono” da sala, mas quer que outra pessoa coordene a reunião 

(moderador) ou faça uma apresentação (apresentador) você pode clicar sobre o 

nome da pessoa e conceder a ela essas atribuições. Você também pode conceder 

para a mesma pessoa tanto as atribuições de moderador quanto de apresentador 

ao mesmo tempo. Abaixo são apresentadas as atribuições do moderador e do 

apresentador separadamente.  

Apresentador: Iniciar enquete; Carregar apresentação; Compartilhar vídeo externo; 

Discar SIP; Propagar layout 

Moderador: Se tornar um apresentador; Abrir uma sala privada; Ativar o 

cronômetro 

Transmitir a sessão por streaming; Discar SIP 

A figura abaixo demonstra como conceder essas atribuições: 

 

Se você concedeu essas permissões para alguém e depois quer retirá-las, novamente 

clique sobre o nome da pessoa e escolha a opção “tornar espectador”. 
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3.  A sala de reunião e suas funções 
 

Ao entrar na reunião, você verá a interface de reuniões, mostrada na figura abaixo.  

 

A figura apresenta uma numeração de 1 a 15, onde cada número se refere a uma 

função.  

 

Na sequência da figura, cada função será explicada separadamente. 
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3.1: Bate-papo 

 

Clicando no ícone de bate-papo, aparecerá uma janela para conversas no lado 

esquerdo da página.  

 

Para conversar com os demais participantes, basta escrever sua mensagem no box 

localizado na parte debaixo da coluna de bate-papo e enviar clicando no botão azul 

ao lado.  

 

Você pode esconder o bate-papo clicando no botão “<” caso não esteja utilizando. 

Nesse caso, cada mensagem que chegar vai gerar uma notificação pop-up para você, 

e vai aparecer o número de mensagens não lidas em vermelho, mais ou menos onde 

fica o número “1” da figura. Caso essas notificações estejam atrapalhando, basta ir 

no menu de configurações (número 8 na figura) e desabilitar os “Alertas de pop-up 

para bate papo”.  

 

Você pode também ir nos três pontinhos verticais do menu de bate-papo para salvar 

toda a conversa em arquivo, ou copiá-la para colar onde quiser. A figura abaixo 

mostra a área do bate-papo com mais detalhes. 
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3.2 Notas compartilhadas 

 

Você pode escrever algo que será compartilhado com todas as pessoas presentes 

na reunião. Todos os presentes podem escrever nestas notas e modificar o que já foi 

escrito, mesmo que tenha sido escrito por outro participante.  

Você tem diversas opções de customização do seu texto, como negrito, itálico, 

sublinhado e tachado, bem como a inserção de símbolos de tópicos. Essa opção é 

ótima para fazer atas de reuniões. O texto final pode ser exportado em diversos 

formatos. A figura abaixo mostra a área das notas compartilhadas com mais detalhes. 
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3.3 Gerenciador de usuários 
 

Permite ao moderador realizar algumas ações sobre a sala. Dentre as possibilidades, 

estão: gerenciar quais ações cada participante pode executar dentro da sala; colocar 

todos os usuários no modo mudo, exceto o apresentador; salvar uma lista com os 

nomes dos participantes da reunião; definir se ele vai aprovar a entrada dos 

participantes um a um, se vai permitir que todos com o link entrem ou se ninguém 

mais poderá entrar na sala.  

Também é possível verificar o status de conexão dos participantes e criar “salas de 

apoio” para, por exemplo, distribuir os alunos em grupos em salas separadas. A 

figura abaixo apresenta as opções de gerenciamento de usuários. 
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3.4 Status na reunião 
 

Clicando no seu nome você pode definir um status. Você pode mostrar, por exemplo, 

que está confuso com o que está sendo apresentado na reunião, ou também que 

tem uma dúvida e pode solicitar para “levantar a mão” para indicar que gostaria de 

perguntar algo. Os status possíveis são: ausente; levantar a mão; indeciso; confuso; 

triste; feliz; aplauso; positivo (concordar); negativo (discordar). A figura abaixo 

apresenta as opções de status para os usuários. 
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3.5 Indicação de quem está falando 

 

Observe essa área durante a reunião.  

Cada vez que o microfone de uma pessoa é ativado pela fala seu nome aparece ali.  

Isso é bastante importante, pois tem pessoas que não se dão conta e deixam o 

microfone aberto. Então, por exemplo, um cachorro late e ativa o microfone, 

incomodando a todos. Ou a pessoa digita no teclado e ativa o microfone distraindo 

a todos. Com essa área, fica fácil verificar quem está falando no momento, e também 

quem está com o microfone aberto por engano. Nesse caso basta avisar à pessoa 

para silenciar seu microfone quando não estiver falando. A figura abaixo demonstra 

como os nomes daqueles que estão com o microfone em uso aparecem. 
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3.6 Gravação da reunião 

 

O dono da sala é quem pode iniciar gravações. Após o término da reunião, depois 

de algumas horas, a gravação estará disponível para download ou para ser assistida 

online. As gravações ficam disponíveis por 6 meses após a realização da reunião. A 

figura abaixo demonstra onde é possível verificar se a gravação está ocorrendo e o 

tempo decorrido da mesma, bem como o aviso que aparece quando a gravação 

inicia. 

 

 

 

3.7 Área dos vídeos 

 

Na área dos vídeos estarão aparecendo todos os vídeos de usuários que habilitaram 

essa função. Observe que é possível expandir um determinado vídeo clicando no 

canto superior direito do mesmo. Note que essa configuração será para a sua 

máquina somente. Cada usuário tem liberdade para deixar sua tela do jeito que mais 

lhe convém. A figura abaixo mostra onde você clica se quiser colocar o vídeo em tela 

cheia. 
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3.8 Opções 

Este menu tem diversas opções. A partir dele você pode: mudar 

para o modo tela cheia; abrir as configurações; verificar a versão do 

programa que está usando; pedir ajuda à FAQ; descobrir os atalhos 

de teclado das funcionalidades do programa; sair da sala ou 

encerrar a reunião, se for o moderador da mesma, conforme 

apresentado na figura ao lado. 

 

Dentro das configurações, é possível, entre outras coisas: 

● Definir o idioma da interface; 

● Habilitar ou não as notificações de bate-papo; 

● Habilitar ou não se quer alerta de áudio (bip) para cada mensagem que 

chegar no bate-papo; 

● Alterar o tamanho da fonte; 

● Ativar ou desativar o uso de webcams e o compartilhamento de tela. 

A páginas das configurações é demonstrada na figura abaixo. 

 

 



22 
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3.9 Área de apresentação 
 

Nesta área ocorre a apresentação de slides, documentos e compartilhamento de tela.  

Em uma reunião que não tenha apresentação (somente conversa entre as pessoas), 

é indicado minimizar essa área, pois assim a área de vídeos é ampliada e é possível 

ter uma melhor visualização das pessoas.  

Por outro lado, em reuniões onde a apresentação é a parte mais importante, essa 

área pode ser colocada no modo tela cheia (botão com 4 setas no canto inferior 

direito da apresentação), facilitando sua visualização.  

Também é importante explicar que caso seja feita uma enquete, os resultados dela 

aparecerão nesta área e os participantes precisam estar com ela aberta para 

visualizar. A figura abaixo traz alguns detalhes sobre a área da apresentação. 

 

Se você minimizar a apresentação e depois quiser restaurá-la, clique no botão 

indicado na figura abaixo. 
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3.10 Ações (botão + no canto inferior esquerdo da área de 

apresentações) 

 

O botão +, visto somente pelo moderador e pelo apresentador da reunião, permite 

a realização de diversas ações que serão abordadas na sequência. A figura abaixo 

apresenta estas opções. 
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3.10.1 Iniciar enquete 
 

Clicando nesta opção você pode realizar uma enquete com os participantes da 

reunião. Esta funcionalidade pode ser importante na tomada de decisões. Entre as 

opções de formato para a enquete estão respostas do tipo Sim ou Não e A/B/C/D/E, 

entre outros formatos. Você também pode personalizar sua enquete e inserir as 

opções de respostas que desejar. As opções de enquete são demonstradas na figura 

abaixo. 
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3.10.2 Carregar uma apresentação 
 

Para carregar um documento, recomenda-se preferencialmente documentos PDF, 

pois são arquivos menos pesados. Entretanto, se desejar, você também pode 

carregar documentos do pacote Office. Após selecionar o arquivo em seu 

computador (1º passo), você deve esperar o arquivo ser carregado e quando finalizar 

o carregamento, clicar no botão “enviar” no campo superior direito (2º passo), para 

que todos possam ver sua apresentação. Estes passos são apresentados na figura 

abaixo. 
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3.10.3 Convidar para sala privada 
 

Nesta opção você pode criar uma sala privada com apenas alguns participantes para 

a discussão de tópicos que não exijam o grupo inteiro. Após clicar nesta opção você 

poderá escolher entre os participantes da reunião aqueles que você gostaria que 

entrassem na outra sala (1º passo) e depois clicar em “confirmar” (2º passo). O 

participante pode aceitar participar da outra sala ou não. Todos que estiverem na 

sala privada, continuarão na sala anterior, ficando com as duas salas abertas 

simultaneamente. A figura abaixo demonstra o processo de abertura desta sala de 

apoio. 
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3.10.4 Ativar cronômetro 
 

Ao clicar nesta opção, aparecerá um cronometro no canto superior esquerdo da tela, 

acima do ícone de bate-papo público. Você pode usar tanto a função cronômetro 

quanto temporizador (onde você define um tempo para contagem regressiva). Para 

desativar a função basta clicar no mesmo botão que a ativou, no menu ações. A 

figura abaixo demonstra a localização desta opção, quando acionada. 
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3.10.5 Compartilhar um vídeo externo 
 

Esta opção permite que você compartilhe um vídeo de um site de vídeos da internet, 

como o Youtube, por exemplo. Todos os participantes da reunião irão visualizar o 

vídeo junto com você. O áudio do vídeo também é compartilhado. Se você quiser 

passar apenas uma parte do vídeo, os demais participantes não têm autonomia para 

navegar pelo vídeo e vão assistir somente ao que você assistir também. Ao clicar 

nesta opção abrirá uma janela para você inserir a URL do vídeo, demonstrada na 

figura abaixo. Ao inserir a URL e clicar em “compartilhar vídeo”, o vídeo será 

instantaneamente compartilhado. 
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3.10.6 Transmitir sessão 
 

Nesta opção você pode transmitir a sua reunião por algum serviço de streaming, 

como o YouTube ou o “Videoaula” da RNP, por exemplo. Primeiro você escolhe a 

opção de streaming desejada (figura abaixo) e na sequência configura a transmissão. 
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3.10.7 Discar SIP 
 

Outra opção é a integração de videoconferência tradicional via hardware SIP (como 

equipamentos Polycom, Huawei, Cisco, entre outros), com nosso sistema de 

webconferência, permitindo a participação de reuniões em MCUs (Multipoint 

Control Units) ou diretamente entre participantes em equipamentos de salas de 

videoconferências e participantes na webconferência.  

SIP significa Session Initiation Protocol, ou Protocolo de Iniciação de Sessão, e é um 

protocolo de comunicação para integrar sessões de comunicação multimídia. 

Dispositivos SIP são dispositivos IP que permitem basicamente a comunicação de 

voz e vídeo através da rede IP. Para realizar chamadas, basta clicar no botão “Dial 

SIP”. Após isso, aparecerá um teclado virtual (figura abaixo) onde você pode digitar 

os números para o qual deseja ligar. 
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3.10.8 Propagar layout 
 

Nessa função o moderador propaga sua disposição de tela para os demais usuários 

no que diz respeito ao tamanho dos vídeos e da apresentação. De forma geral, cada 

participante tem autonomia para deixar a disposição da tela como quiser. Entretanto, 

caso o moderador queira, ele pode propagar seu layout para os demais. Após ele 

clicar na opção “propagar layout”, seu layout será propagado aos demais usuários, 

mas em seguida, os mesmos poderão reajustar sua tela se assim desejarem. 

 

3.11 Silenciar 
 

Ao clicar no botão do microfone, o usuário silencia temporariamente seu microfone 

(o ícone muda de forma indicando isso). Quando clica de novo, volta ao normal, 

podendo falar. Essa opção é muito importante, e seu uso deve ser incentivado para 

que as pessoas não criem distrações na reunião com sons externos do microfone de 

alguém que não está falando no momento. Quando o microfone está desativado ele 

aparece conforme se apresenta na figura abaixo. 

 

 

3.12 Desativar áudio 
 

O botão do telefone faz com que você silencie todos os sons da reunião. A partir 

dele você também pode mudar a opção inicial escolhida de áudio. Isso ocorre 

porque ao reativar o áudio, o programa irá lhe perguntar se você quer somente ouvir 

ou se deseja também falar. Quando o áudio está desativado ele aparece conforme 

se apresenta na figura abaixo. 
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3.13 Compartilhar webcam 
 

Este botão lhe dará a opção de ativar ou desativar a webcam. Dessa maneira, se você 

deseja exibir sua webcam, você clica neste botão. Fazendo isso irá apresentar uma 

tela com a prévia da imagem e onde você pode escolher a qualidade com a qual seu 

vídeo será compartilhado (figura abaixo). O padrão da ferramenta é de qualidade 

média. 

 

 Observe que alguns navegadores requerem permissão de uso da webcam. Neste 

caso, você deve permitir o uso da webcam para que sua câmera seja ativada. Sempre 

que você entrar na reunião sua webcam estará desativada e se você quiser utilizá-la 

deve pressionar o botão mencionado. Quando você ativar a webcam o botão 

aparecerá conforme se apresenta na figura abaixo. 
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3.14 Compartilhar sua tela 
 

Nessa opção, você pode optar por compartilhar sua tela ou desativar o 

compartilhamento. Ao escolher compartilhar, você tem as opções: a tela inteira, uma 

janela de aplicativo ou uma aba do navegador (figura abaixo).  

 

 

 

Na opção de tela inteira, os demais participantes irão ver tudo que você fizer em seu 

computador.  

Já na opção de compartilhar a tela de apenas um aplicativo, os demais participantes 

poderão ver o que você fizer apenas no aplicativo selecionado.  

No compartilhamento de aba do navegador, somente o que aparecer na aba 

escolhida será visualizado pelos demais. Para o compartilhamento ser ativado, você 

deve clicar na opção escolhida e depois clicar em “compartilhar”.  

Somente quando a opção escolhida for selecionada o botão de compartilhar será 

ativado, conforme se demonstra na figura abaixo.  
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Se você escolher a opção “tela inteira”, enquanto você estiver na tela do programa 

irá acontecer a “sensação de tela infinita”, não se assuste. Quando você mudar de 

janela, isto deixará de acontecer e os demais participantes irão visualizar o que você 

estiver mostrando. A próxima figura mostra como é a visualização de “tela infinita”. 

 

Quando você ativar o compartilhamento de tela o botão aparecerá conforme se 

apresenta na figura abaixo. 
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3.15 Interação com a apresentação 
 

Nas opções presentes no número 15 você pode interagir com a apresentação que 

está sendo mostrada. No primeiro botão você abre as opções de escrever em uma 

caixa de texto, escrever ou desenhar à mão livre com um lápis ou inserir figuras 

geométricas pré-determinadas (círculo, triângulo e quadrado). Essas ferramentas são 

demonstradas na figura abaixo. 

 

 

 

Nas opções seguintes você configura a interação, escolhendo cor, tamanho da letra 

no texto ou espessura do traço. Posteriormente, você pode desfazer suas interações 

uma de cada vez ou apagar todas de uma vez só.  No último botão, você por escolher 

outras pessoas para interagirem na apresentação junto com você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tutorial foi baseado em um material elaborado pelo prof. Dr. Valter Roesler para 

o Mconf UFRGS. 
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