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Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté 

Aprende a escolher o suporte adequado e a 

tornar a tua apresentação interessante e 

apelativa  

http.//crelorosae.net 
crelorosae@gmail.com 
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preparar um suporte de 
apresentação oral  

Cuidados a ter na elaboração dos suportes de apresentação 

■ O primeiro diapositivo deve conter a tua identificação e a identificação da escola, da 
   disciplina e o título do trabalho.  
 

■ Os diapositivos devem ter pouco texto e este deve aparecer em tópicos. Ler textos 
   enormes projetados na tela apenas cansam a audiência. 
 

■ Aposta na utilização de ilustrações e gráficos. 
 

■ Usa um fundo discreto e uma fonte fácil de ler e que faça contraste com o o fundo. O 
   tamanho não deve ser nem grande demais nem pequena. 
 

■ Não abuses das animações.  
 

■ Ensaia a apresentação do trabalho antes de o apresentares na sala de aula.  

Tutorial - “10 dicas para fazer uma boa apresentação” 

Mau exemplo Bom exemplo 

http://revistaescola.abril.com.br/blogs/tecnologia-educacao/2013/10/29/dicas-para-uma-boa-apresentacao-de-slides/


Escolha do suporte de apresentação 

 
 
 
 
 
 
Selecionada a informação e as imagens sobre o tema a apresentar, deves escolher o 
programa para elaborar o teu suporte de apresentação.  
Três sugestões:  
 
■ Microsoft Powerpoint 

■ PREZI   -  https://prezi.com/  

■ Apresentações Google 

 

 
 
 
 
 

O Microsoft PowerPoint é um programa que permite a criação e a exibição de  
apresentações cujo objetivo é informar sobre um determinado tema, podendo usar ima-
gens, sons, textos e vídeos que podem ser animados de diferentes maneiras. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O Prezi é uma ferramenta online com os mesmos objetivos 
de qualquer outra apresentação, ou seja, a abordagem 
informativa sobre determinado assunto ou tema, mas cujas 
caraterísticas gráficas possibilitam uma apresentação mais 
dinâmica e por isso mesmo mais apelativa. 

Para aprenderes a utilizar esta ferramenta online recomendamos a consulta do 

seguinte tutorial:  
https://prezi.com/aqidydpa4xar/tutorial-prezi-em-portugues-aprenda-a-utilizar-em-15-minutos/ 

Slides in Google Drive é uma boa alternativa sobretudo se 
não tiveres instalado o Office da Microsoft e precisares de 
fazer uma apresentação. Desta forma, podes fazer a tua 
apresentação de diapositivos no GoogleDocs (ou Google 
Drive). Além de ficar disponível para acesso online, pode 
ser uma ótima opção para trabalhos de grupo, permitindo a 
colaboração de todos os elementos em simultâneo.  

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/05/como-criar-apresentacoes-no-google-

Apresentações Google 

Para acederes ao Google Drive tens de 
ter uma conta de correio eletrónico 
GMAIL. 
Depois de entrares na tua conta,  
escolhes a opção Google Documentos  
e em seguida Apresentações. 
 

Se tiveres dúvidas, consulta o seguinte 
tutorial: 

Antes de te preocupares com o suporte de apresentação do teu trabalho, tens de perceber que para realiza-

res um trabalho mais rico e interessante não deves basear-te  apenas num site da Internet, num livro ou num 

tipo específico de fonte de informação. Deves ainda ter em conta quer o trabalho de pesquisa e tratamento 

da informação, quer a forma como deves referir as fontes das tuas pesquisas. Para que o faças corretamen-

te, seria útil consultares os  respetivos Guiões Aprender aLer+ que te orientarão sobre a forma adequada de 

pesquisar a informação, resumi-la e fazer a bibliografia ou webgrafia.   

 

https://prezi.com/
https://prezi.com/aqidydpa4xar/tutorial-prezi-em-portugues-aprenda-a-utilizar-em-15-minutos/
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-docs.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/05/como-criar-apresentacoes-no-google-docs.html

