Como achar músicas
no 4shared
Antes de começar, para fazer um filminho no movie maker, crie uma pasta para
colocar as imagens e músicas que você ira usar.
Para criá-la, basta ir ao local onde quer criá-la, clicar com o botão direito do
mouse e ir em “novo” > “pasta”

Modifique o nome da pasta, dando um clique nela, aguarde, de outro clique.
Para achar uma música para a sua apresentação:
Digitar no Google
“Nome da musica” + “mp3”
Ou
Baixar pelo 4shared
Digite 4shared no Google:

Clique no Site:

Digita no nome da musica + mp3

clica em search

Seleciona o arquivo
desejado

Pode
escutar a
música
antes de
baixar

Aqui
você irá
baixar a
música

Aguarde até poder
fazer o download
da música

Esse download
NÃO é o
download da
música.
É download de
uma barra do
4shared, para o
seu desktop

Clique agora para
fazer o download

Dependendo do navegador que você usar...

Internet
Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

...o download será feito automaticamente, ou, perguntará onde
você deseja salvar a música.
Caso pergunte, selecione a mesma pasta que usa para colocar as
imagens usadas no movie maker.
Caso o download seja feito automaticamente, a música ficará
salva na pasta “downloads”
Essa, fica em “meus documentos”

Venha na pasta, e recorte a
música, e a cole na mesma
pasta onde esta salvando as
imagens do movie maker.

Para recortar e colar.
 clica no arquivo da música
 segura no ctrl e clica no “X”
 vá para a sua pasta das
imagens do movie maker e
segura no ctrl e clique no
“v”
Depois importa a música no movie maker

Como mover pastas
Se você salvou sua pasta (com as imagens, músicas usadas na sua
apresentação), na área de trabalho ( desktop) de um computador, e quer usá-la
em casa, basta copiar o arquivo em um pendrive

 clica no arquivo
 segura no ctrl e clica no “X”
 abre o pen drive
o vai em meu computador (ou segura no

e clica na letra “E”)

o clica em disco removível ou no nome que o pendrive apresentar
o dentro segura no ctrl e clica no “v”

Pendrive

Pronto! Tirou definitivamente o arquivo do desktop e passou para o pendrive.
Caso não tenha pendrive.
Abra seu e-mail, e envie um e-mail para você mesmo(a).
Nesse e-mail, anexe o arquivo que esta no Desktop.
Caso o arquivo seja muito grande, basta compactá-lo
 clique no arquivo no desktop, com o botão direito do mouse
 selecione "Adicionar para "nome do arquivo".rar"

 quando compactar o arquivo vai aparecer um icone de um arquivo
compactado no desktop, voce deve anexar esse icone no e-mail.

Chegando em casa, basta abrir e copiar o que esta dentro para a pasta onde
quer salvar os arquivos.

Clica duas vezes

Copia os arquivos
Seleciona-os, e segura no ctrl e
clica no C
Vai aonde quer colar os arquivos
e segura no ctrl e clica no V

Existem vários programas para compactar um arquivo. Esses podem ser
baixados no baixaki:

Espero que esse resuminho auxilie a todos durante o desenvolvimento das atividades
dos cursos.
Para dúvidas, sugestões ou mais informações, entrem em contato.
Andréia – andreia.qes@gmail.com

