
Roteiro para YouTube (mais ou menos 10min.) 

 

Intro: (máx. 15s) Você diz a importância das figuras geométricas e como depois de hoje elas 

nunca mais vão errar as figuras (prometa algo que você vai cumprir, positiva, sorridente e com 

a edição mostrando pop-ups de figuras na tela). – Edição de Som: de pipoca estalando 

Apresentação: Oi, eu sou a Luttita e estou aqui para te mostrar como as figuras 

geométricas estão em todos os lugares do mundo... do Universoooo (voz de criança/ de 

desenho). Estender por 1 min. no máx. (musiquinha de fundo) 

Contexto: Aqui vc entrega o que prometeu. Aplicação das figuras geométricas mostrando 

ilustrações no mesmo formato (não deverá haver um texto preparado, no máximo haverá 

tópicos listados para você ter uma sequência de assuntos) o importante não é seguir um script, 

mas dizer com suas palavras. Improvisação é a alma do vídeo de YouTube! Seja engraçada. 

Seja alegre. 

 

 

 

 

 

 (aqui se concentra a maior parte do vídeo) 

 Conteúdo: - passo-a-passo para desenhar, dicas... (esperar a criança adivinhar o 

nome da figura geométrica só com suas dicas) reloginho tiquetaqueando. 

- visão geral (estrutura para edição de som e vídeo, sempre, em todo lugar!) figuras 

animadas. 

 - Explique 1 a 1, em detalhes, seja o que for: figuras, desenhos, animais, peixes, flores, 

bolinhas... 

 - dicas extras ( características de cada figura – quantos lados?, é pontudo?, é curvo?) 

 - repetição (lembre-se que criança aprende com repetições), cores, riso. 

- CTA (call to action) aqui você pede para a criança clicar para receber novos vídeos, 

acionar o sininho etc. 

 

Encerramento: (15s) diga tchau e coloque cards de outros vídeos legais que você já fez e 

peça para as crianças acharem figuras geométricas neles. Tchau, tchau... 

Triângulo – onde está o triângulo? – mostrar carro parado trocado o 

pneu – triângulo de sinalização 

Círculo – onde está o círculo? – mostrar o pneu do carro 

Quadrado – mostrar a janela do carro 

Losango – bandeira do Brasil 


