
Tutorial com instruções  
para upar vídeos utilizando o 

Ketiuce Ferreira Silva 
ketiucef@gmail.com 
www.ketiuce.com.br 
tecnologiaeducacionalemfoco.blogspot.com.br 

mailto:ketiucef@gmail.com
http://www.ketiuce.com.br/


Recomendação importante: 

• Utilizar uma conta de 
email do Gmail e que seja 
a mesma vinculada ao Blog 
no qual a postagem do 
vídeo ocorrerá. 



Acesse o site do 
Google: 

www.google.com.br 



Clique em “Fazer 
login”. 



Digite seu usuário e 
senha de acesso à conta 
do Google e clique em 

“Fazer login”. 



Clique na imagem que 
quadriculada que 

corresponde à opção 
“Aplicativos”. 



Clique na imagem que 
que corresponde ao 

“Google Drive”. 



Clique na seta que 
corresponde à opção 

“Fazer upload”. 



Clique na opção 
“Arquivos”. 



Selecione o vídeo 
desejado no caminho 
em que o mesmo se 

encontra. 



Aguarde o término do 
upload. 



Após o término do 
upload, clique na opção 

“Compartilhar”. 



Clique na opção 
“Alterar”. 



Selecione as opções 
“Qualquer pessoa com o 
link” e “Pode visualizar”. 

Depois, clique em 
“Salvar”. 



Clique em “Concluído”. 



Marque o arquivo do 
vídeo conforme imagem 
(a linha ficará amarela). 



Clique nas opções “Mais”, 
“Abrir com” e 

“Visualizador do Google 
Drive”. 



Clique em “Arquivo” e 
“Incorporar este 

vídeo...”. 



Selecione o código (a cor 
de fundo ficará azul) e 

copie (ctrl+c). Clique em 
“OK”. 



Esta tela aparecerá, 
informando os detalhes 

do vídeo. É preciso que o 
vídeo apareça na 

visualização. 



Pressione a tecla F5 para 
atualizar a página até que o 
vídeo apareça na tela. Este 

procedimento garante que o 
vídeo seja visualizado no local 
em que o código for postado. 



Para disponibilizar o vídeo no 
blog, acesse o endereço do 

mesmo e siga os passos para 
fazer uma nova postagem. 



Redija um título de sua escolha 
para a postagem, clique na 

opção “HTML”, cole o código 
do vídeo, clique em “Salvar”, 

depois em “Visualizar”. 



Perceba que o tamanho do 
vídeo ultrapassa a largura do 

campo da postagem. Podemos 
fazer uma mudança no código 
para melhorar essa estética. 



Volte ao campo de edição da 
postagem (em formato HTML), 
e perceba que há dois valores 
640 e 385. Mude o valor 640 
para 500. Depois, clique em 

“Salvar” e “Publicar”. 



Observe que a largura 
diminuiu, não ultrapassa a do 

campo da postagem e, 
consequentemente, melhora a 

estética. 



Vá em frente e boas 
postagens!!! 


