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Aulas online de piano – Orientações para alunos sobre áudio e vídeo 

 

Por Hélio Tanomaru 

Acesse: www.heliotanomaru.com 

 

 

Primeiramente você precisa de um dispositivo que vai te filmar e para ver 

o professor. Existem inúmeras possibilidades, mas há algumas 

orientações para melhorar a qualidade da aula. 

1) Veja o professor Veja o professor Veja o professor Veja o professor através de uma tela grandetela grandetela grandetela grande como tablet, 

computador ou televisão. Do contrário as demonstrações ficarão 

mais difíceis de ver em uma tela como a de um celular. 

2) Tente posicionar a câmera de uma forma que apareça as suas duas apareça as suas duas apareça as suas duas apareça as suas duas 

mãos e os seus ombros mãos e os seus ombros mãos e os seus ombros mãos e os seus ombros também (pelo menos um dos lados do 

ombro). 

 

 

Há dois cenários de configurar os seus equipamentos: 

1) Utilizar só o notebook. 

2) Utilizar o notebook e um celular. (Recomendado) 

 

No cenário 1 você vai posicionar o notebook ao seu lado direito ou 

esquerdo, tentando manter uma posição em que as suas mãos fiquem 

visíveis. O ideal é que os seus ombros fiquem visíveis também. 

 

No cenário 2 você pode deixar o notebook à sua frente, onde você 

conseguir enxergar melhor. O celular pode ser posicionado à sua 

esquerda ou direita. Isso é facilmente feito se você se dispuser de um 

tripé de 1,80m, mas você pode ser criativo e encontrar alguma outra 
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maneira de posicionar o celular. Neste caso, há a necessidade de duas há a necessidade de duas há a necessidade de duas há a necessidade de duas 

contas no Zoomcontas no Zoomcontas no Zoomcontas no Zoom: uma para acessar pelo notebook e outra para acessar 

pelo celular. É realizada então uma chamada simultânea dessas duas 

contas com a conta do professor. Um dos microfones (provavelmente do 

seu celular) deve ser mutado e você pode fixar o vídeo do professor dando 

um “pin” nos três pontinhos do canto superior direito. Mais detalhes sobre 

isso no final deste arquivo, na página 5. 

 

A seguir, os posicionamentos sugeridos para as câmeras. 
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Nas duas fotos acima a câmera está posicionada a 56cm56cm56cm56cm acima do nível 

das teclas brancas do piano. As duas mãos aparecem e os ombros 

também. É uma boa posição. 

 

Nas duas imagens acima a câmera está posicionada a 36cm36cm36cm36cm acima das 

teclas brancas. Não possui uma visão das costas e do ombro tão visível, 

problema facilmente posicionando a câmera em um lugar um pouco mais 

afastado. É uma boa posição. 
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Nas imagens acima a câmera está posicionada a 24cm acima das teclas 

brancas. É possível ainda ver as duas mãos e o ombro. Nesta posição, se 

as mãos ficarem muito próximas uma da outra, provavelmente a mão 

esquerda vai cobrir a mão direita. É por isso que é importante não deixar 

a câmera abaixo dos 20cm de altura das teclas. Esta é uma posição boa 

também. 
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Detalhes sobre como proceder no caso de chamada simultâneachamada simultâneachamada simultâneachamada simultânea com o 

celular e notebook: 

                                 

1) Vá no canto superior direito, clique no botão “clique no botão “clique no botão “clique no botão “ViewViewViewView””””. 

2) Aqui você pode selecionar a forma de visualização. No speaker view 

a câmera da pessoa que está falando aparece. No caso pode acabar 

aparecendo alternadamente o professor e a sua imagem que vem 

do celular. Em gallery view você vai ver todos os vídeos de forma 

simultânea. Não há necessidade de mexer aqui, mas pode ajustar 

como quiser. 

 

3) Para focar no vídeo do professor, passe o mousepasse o mousepasse o mousepasse o mouse no canto superior 

direito do vídeo dele. Aparecerá os três pontinhos que você deve 

clicar. Selecione “Pin”Selecione “Pin”Selecione “Pin”Selecione “Pin” ou “fixar”. Dessa forma, o vídeo do professor 

ficará fixada por toda a aula. 
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Para a aula online de piano fluir bem, é necessário que a câmera esteja 

bem posicionada e o áudio esteja configurado também. Os ajustes serão 

feitos à medida que forem necessários durante a aula, então não se 

preocupe se estiver com alguma dúvida ou se achar que não ficou 

perfeito. 

 

Vou deixar aqui o tutorial das configurações de áudio com relação à 

atualização do Zoom de 1º de setembro de 2020, que podem estar 

desatualizadas dependendo da época em que você acessar este arquivo. 

O tutorial é dividido em 6 passos.  

Na necessidade de novo tutorial sobre configurações de áudio, este 

arquivo atualizado estará disponível no site. 

 

 

1) Clique no botão do canto superior direito, na foto de perfil. 
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2) Clique em “Chek for updates” ou “checar atualizações” e atualize o 

Zoom para a sua última versão. 
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3) Feito as atualizações, clique no botão de configurações no canto 

superior direito.

 
4) Na lista à esquerda, clique em Áudio. 
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5) Deixe desmarcada a opção de ajustar o volume automaticamente. 
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6) Configure em “Low” ou em “Baixo” na opção Supress background 

noise. 

  

 

 

 

 

Pronto! As configurações de áudio estão prontas. Você também pode 

selecionar e ajustar o seu Speaker e o Microphone, mas o mais importante 

é desmarcar o “Automatically ajust volume” e deixar o Supress 

Background Noise em “Low”, que foram os itens 5 e 6 acima. 

 

 



 

11 

 

O que é necessário para a aula online de piano: 

 

1) InternetInternetInternetInternet de 5mbps de upload e 10mbps de download ou mais. Teste 

no aplicativo da EAQ no celular ou em www.speedtest.net 

2) Um pianopianopianopiano digital, teclado ou piano acústico (de armário ou de 

cauda). 

 

3) Um notebooknotebooknotebooknotebook, tablet ou computador (para me ver através de uma 

tela grande). 

 

4) Uma câmeracâmeracâmeracâmera (pode ser celular, webcam externa ou webcam do 

notebook). 

5) ZoomZoomZoomZoom    instaladinstaladinstaladinstaladoooo no computador, tablet e/ou celular. ConConConConta criadata criadata criadata criada no 

Zoom. Acesse www.zoom.us 

6) Posicionar a câmeraPosicionar a câmeraPosicionar a câmeraPosicionar a câmera de acordo com os procedimentos deste arquivo. 

7) ConfiguraConfiguraConfiguraConfigurar or or or o    áudioáudioáudioáudio no Zoom. 

 

Se quiser saber sobre os equipamentos que eu utilizo no meu estúdio, 

você encontra aqui: https://www.heliotanomaru.com/equipamentos 

Para saber sobre como utilizar múltiplas câmeras, você encontra o meu 

tutorial sobre OBS Studio aqui: 

 https://www.heliotanomaru.com/tutorialdeaulaonline 

Caso tenha dúvidas, comentários ou sugestões, envie uma mensagem 

através do site: https://www.heliotanomaru.com/contato 

 

 

Que você tenha uma excelente aula! 


