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VÍDEO AULA: O QUE É?

Uma dúvida recorrente: Vídeo Aula - o que é?

https://wonderproducoes.page.link/video-aula-o-que-e
https://wonderproducoes.page.link/video-aula-o-que-e


Provavelmente a maioria de nós viemos do ensino tradicional.
Quando estávamos na escola, havia um quadro-negro, um
professor e carteiras na sala de aula.

A questão é que isso, a muito tempo vem mudando graças aos
avanços da tecnologia. A educação está passando por uma grande
mudança.

A abordagem centrada no professor está diminuindo rapidamente
em relevância à medida que mais importância é dada à
aprendizagem centrada no aluno.

Isso significa que informação e tempo estão tendo cada vez mais
relevância no ensino. E aí entra o fator determinante: A Vídeo
Aula.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

Vídeo Aula Mudou o Ensino Tradicional e suas
Limitações Geográficas

https://www.wonderproducoes.com.br/servicos/video-aula
https://www.wonderproducoes.com.br/servicos/video-aula
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511910859887&text=+Ol%C3%A1%2C+tudo+bem%3F+Preciso+de+um+or%C3%A7amento.


O ensino que antes acontecia dentro dos limites das salas de aulas
agora é movido para o mundo online, tornando o ensino algo
ainda mais acessível e prático.

No método online, o tempo da aula é gasto realmente no conteúdo.

Um Conteúdo de valor materializado em uma vídeo aula com
tecnologia e inovação!

Essa abordagem exige que os educadores tenham também a
liberdade de realizar as aulas, através de gravações e
transmissões online, como veremos a seguir.

VÍDEO AULA: O QUE É?

https://wonder-producoes.negocio.site/


A FACILIDADE DOS CURSOS ONLINE:

A verdade é que sua experiência pode valer muito hoje em dia.

Imagine que você consiga masterizar 10 anos de aprendizado,
erros e experiências, em um curso de 4, 6 ou 8 horas.

Além de entregar um conteúdo de valor, você também está
“dando” tempo ao aluno que adquiriu o seu curso online.

No caso das empresas que já transmitem algum curso presencial,
levar ele para a modalidade de Vídeo Aula em um Curso Online,
ainda mais em tempos de pandemia, é a maneira mais inteligente e
estratégica de expandir a imagem da instituição.

E com isso alcançar mais alunos, tendo em vista que no mercado
online o seu número de alunos é ilimitado, diferente de uma sala
de aula com 10, 20, 30 alunos.

GRAVAÇÃO DE CURSO ONLINE:

https://local.google.com/place?id=11118475809271187854&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICG1qi6MQ


Fazer a gravação de um curso online não é tão complexo quanto
parece, na verdade é algo muito simples.

Porém exige planejamento, uma boa estrutura de captação de
som e imagem, afinal, se o áudio do seu curso é ruim, ele pode
comprometer todo o valor agregado nas vídeo aulas do seu curso
online.

Por conta disso, sempre aconselhamos que você empreendedor ou
criador de conteúdo, opte por uma produtora de vídeo
especializada na gravação de cursos online.

Além de evitar maiores imprevistos com o seu curso, uma
produtora especializada já possui toda uma estrutura preparada
para melhor atendê-los.

FALE CONOSCO PELO WHATSAPP:

EQUIPAMENTOS DA MAIS ALTA QUALIDADE
EM UM SEGMENTO EM EVOLUÇÃO:

https://sites.google.com/view/wonder-producoes/
https://www.wonderproducoes.com.br/sobre
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511910859887&text=+Ol%C3%A1%2C+tudo+bem%3F+Preciso+de+um+or%C3%A7amento.


Além de possuir todo equipamento necessário de iluminação,
captação de áudio, imagens e quem sabe, até te auxiliar no roteiro
do seu curso online.

GRAVAÇÃO DE VÍDEO AULA NO ESTUDIO DA WONDER PRODUÇÕES SP

Foi pensando em ajudar empreendedores e criadores de conteúdo
a darem o próximo passo no digital que a Wonder Produções
decidiu se especializar cada dia mais na Gravação de Curso
Online.

Para as Gravações de Cursos Online a Wonder Produções, atua
não somente com trabalhos externos, mas possuímos também
uma estrutura de Gravação de Vídeos completa na Av. Engenheiro
Luís Carlos Berrini, em São Paulo - SP.

Além de encontrar por lá câmeras de cinema para vídeos com a
mais alta qualidade do mercado, possuímos também uma vasta

https://g.page/r/CUvN0nQCjmnAEBA
https://wonderproducoes.page.link/gravacao-de-video-aula
https://goo.gl/maps/enA1MXfxDSHLQbK19
https://goo.gl/maps/enA1MXfxDSHLQbK19


opção de cenários e fundos, para melhor atender às suas ideias e
projetos profissionais.

Seja com Gravações Para Cursos Online ou demais serviços
em fotografia e vídeo, que podem auxiliar na divulgação do mesmo,
por exemplo.

Possuímos um Estúdio de gravação muito bem equipado e
estruturado para atender você e a sua empresa.

VANTAGENS DE CRIAR UM CURSO ONLINE:

As principais vantagens de você ter o seu próprio curso online,
tanto para empresas quanto para alunos, são a economia
financeira e a não necessidade de deslocamento.

https://www.wonderproducoes.com.br/home/#FOTOGRAFIA-CORPORATIVA-WONDER-PRODUCOES


Produtora de Curso Online

Assim o aluno não precisa perder tempo com trânsito e outros
gastos, além de que as aulas do Curso Online podem ser bem
mais dinâmicas e mais focados no assunto, sem interrupções ou
coisas do tipo.

Além disso, no longo prazo, os investimentos feito com a gravação
de Vídeo Aulas do curso online, podem ser consideravelmente
menores do que o gastos com o seu curso presencial, tendo em
vista que a gravação do mesmo poderá ser realizada uma única
vez.

E depois ser vendida por anos, apenas mantendo as
atualizações necessárias para que o mesmo também não perca
valor de mercado.



TRANSMISSÃO DE CURSO AO VIVO:

Outra modalidade de curso online que a tecnologia também nos
trouxe foram as famosas transmissões híbridas, que são nada mais
e nada menos do que cursos online, porém feito de forma ao vivo.

Digamos por exemplo que você já trabalhe com cursos ou dando
aulas presenciais.

A modalidade híbrida permite que você faça a transmissão
dessa aula para a internet sem abdicar dos seus alunos
presenciais, dando a eles também o poder de escolha na
modalidade de aprendizado.

Quando você e a sua empresa optam por esse mecanismo os seus
lucros aumentam de uma forma exponencialmente, tendo em vista
que você aumentou o seu alcance para a modalidade online.

WONDER PRODUÇÕES: PRODUTORA DE
CURSO ONLINE:



O vídeo está presente em toda parte, desde plataformas de
entrega tradicionais, como televisão e até nos smartphones, que já
são ferramentas presentes na vida de todos.

GRAVAÇÃO DE VÍDEO AULA EM SÃO PAULO

Há uma demanda crescente por Produtoras de Vídeo nos últimos
anos, devido ao crescimento do mercado digital que tende a ter o
vídeo como grande aliado.

Foi justamente essa visão de inovação e a intenção de ajudar
empresas e empreendedores, como você, que a Wonder
Produções surgiu, para ajudar o público que deseja melhorar a
sua comunicação e imagem digital.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511910859887&text=+Ol%C3%A1%2C+tudo+bem%3F+Preciso+de+um+or%C3%A7amento.


VÍDEO AULA - UMA EMPRESA QUALIFICADA

Com uma estrutura completa para melhor atender suas
necessidades de foto e vídeo e até mesmo a transmissão dos
seus eventos ao vivo.

Hoje em dia uma produtora de vídeo tem o poder de transformar
uma marca, produtos ou serviços realizados por sua empresa de
forma incrível e simples, além disso, dinâmica!

TRANSMISSÃO DE CURSO ONLINE



A produção de vídeo aula não está de forma alguma restrita a
qualquer forma de informação, desde que você possa aumentar e
promover com sucesso, sua empresa com o vídeo.

Passando as informações relevantes e necessárias que irão
despertar o interesse em seu produto.

E se você achar isso muito difícil de fazer, tente inovar e contratar
os serviços de um profissional licenciado de produção de vídeo
comercial para empresas como a Wonder Produções.

WONDER PRODUÇÕES - O MELHOR STUDIO
DE GRAVAÇÃO DE SÃO PAULO - SP

Somos apaixonados por vídeo! Por isso, sempre busca o melhor
para os nossos clientes e parceiros, queremos entender os seus
projetos e transformá-los em Vídeos que mudam vidas, com
qualidade e excelência, focados em resultados.

Conheça as Nossas Formas de Atendimento:

https://www.wonderproducoes.com.br/contato
https://www.wonderproducoes.com.br/contato


Atendimento através de Vídeo Chamada

Atendimento presencial em nosso Estúdio – Vila Leopoldina – São
Paulo – SP

Atendimento em loco – Nossa Equipe de Atendimento vai até sua
empresa ou negócio.

Atendimento via Email

Atendimento telefônico

Atendimento via Whatsapp, seja por texto, mensagem voz ou
vídeo chamada!

Quando o atendimento é feito pessoalmente em nossa empresa
na Vila Leopoldina em São Paulo – Capital, você terá oportunidade
de conhecer toda a Estrutura Corporativa da Wonder Produções,
inclusive nosso trabalho de gravação de Vídeo Aula

Fazemos atendimento remotamente através de vide chamada e
presencialmente, em nosso Studio, onde você poderá conhecer
melhor a nossa estrutura.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511979959887


Será um enorme prazer para nós poder ajudar você e a sua.

O Artigo Vídeo Aula o Que É? apareceu primeiro no Blog da
Wonder Produções.

VÊM SE CONECTAR COM A GENTE, ENTRE EM CONTATO
CONOSCO

Wonder Produções

Matriz: Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, sala 2310 - Cidade
Monções, São Paulo - SP, 04571-000

Fone: 11 91085 - 9887

E-mail: contato@wonderproducoes.com.br

Filial: Avenida Mofarrej, 348, sala 1402 - São Paulo - SP,
05311-000

Fone: 11 91085 - 9887

E-mail: contato@wonderproducoes.com.br

https://wonderproducoes.page.link/video-aula-o-que-e
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511979959887
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511979959887
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