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Windows 7
Passo-a-passo para Professores

Como utilizar o Gravador de Áudio Microsoft
Poderá usar o Gravador de Áudio para gravar, misturar, reproduzir e editar som.
Poderá também inserir sons num documento.
1. Certifique-se que possui um dispositivo de entrada áudio, como um microfone,
conectado ao seu computador.
2. Abra o Gravador de áudio:
 Clique no botão Iniciar ,
 Escreva no espaço de procura de pastas Gravador de áudio,
 Clicar em Gravador de áudio, que aparece na lista de resultados.

3. Clique em Iniciar Gravação.
4. Para parar a Gravação de Áudio, clique em Parar gravação, abrir-se-á uma
janela para guardar o ficheiro de som gravado.
5. (Opcional) Se pretender continuar a gravação áudio, clique em Cancelar na
caixa de diálogo Guardar Como e, depois, em Retomar Gravação. Continue a
sua gravação e, quando pretender parar, clique em Parar gravação.
6. Clique na caixa nome de ficheiro, escreva o nome do ficheiro de som gravado
e clique em Guardar para guardar o ficheiro como um ficheiro áudio.
Assista a um vídeo sobre como utilizar o Gravador de Áudio em
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Record-audio-withSound-Recorder
Nota:
 Para utilizar o Gravador de Áudio, deverá ter uma placa de som e altifalantes
instalados no seu computador. Se pretender gravar o som, irá necessitar de um
microfone (ou outro dispositivo de entrada de áudio).
 Poderá reproduzir o ficheiro de som gravado no seu computador usando o
Windows Media Player.
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Mais informações:
Ferramentas gratuitas para Professores:
www.microsoft.com/portugal/educacao/suiteaprendizagem
Adquirir o Windows 7:
http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows/shop
Vídeos e informações sobre o Windows 7:
http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows7/products/home?os=win7
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