
Se tiveres dúvidas, procura-nos! 

Não te esqueças de: 

 

O texto suporta a comu-

nicação oral, não a substitui! 

Não leias os diapositivos. 

Clareza + simplicidade 

= 

Qualidade 

Biblioteca Escolar 

de Manhente 

Guia breve para a  
elaboração de uma 
apresentação em  

suporte digital Notas Finais: 

 

Cumprimentar a audiência. 

Manter uma postura positiva 

e comunicativa. 

Falar de forma clara e audível. 

Mostrar entusiasmo. 



 

 Reunir o material necessário para a apresen-

tação  (pesquisa, leituras, seleção de infor-

mação, imagens…) 

 Planear o conteúdo dos diapositivos. 

 Elaborar a apresentação. 

Mais alguns conselhos: 

MOSTRA UM TÓPICO DE CADA VEZ 

- Ajuda a não fugir do assunto 

- Evita que o público leia previamente 

- O público ouvirá com mais atenção 

 

INCLUI IMAGENS, GRÁFICOS QUE 
ILUSTREM IDEIAS E NÃO APENAS PARA FAZER 
UM EFEITO 

 

NÃO USES ANIMAÇÕES OU EFEITOS 
DISTRATIVOS 

 

USA TRANSIÇÕES SUAVES QUE NÃO 
SATUREM O PÚBLICO 

 

REVÊ SEMPRE A TUA APRESENTAÇÃO 
QUANTO A: 

- Erros de ortografia e construção frásica 

- Repetições de palavras 

- Pontuação 

- Animações de tópicos (sequência de 

aparecimento) 

- Funcionamento das hiperligações e das 

aplicações multimédia (acesso à internet) 

TREINA E TESTA PREVIAMENTE A TUA 

APRESENTAÇÃO  

Passos a seguir 

 DIAPOSITIVO DE ROSTO: 

 Título, subtítulo 

 Autor 

 Disciplina e professor responsável 

 Data 

 DIAPOSITIVO DE SUMÁRIO OU RESUMO: 

 Sumariar ou resumir os assuntos a abordar 

 DIAPOSITIVOS DO CORPO DO TRABALHO: 

 Distribuição da informação do trabalho 

 DIAPOSITIVO DE CONCLUSÃO: 

 Síntese das ideias principais 

 Tópicos para reflexão do público 

   Estrutura da Apresentação 

USA: 

- Tópicos e palavras-chave em vez de frases 

- Máximo de 4 a 6 tópicos por diapositivo 

- Tipos de letra normais (Times New Roman, Arial, 
Calibri) 

- Tamanhos de letra legíveis (14, 16, 18) 

- Espaçamento entre linhas que facilite a leitura 
(1,5; 2) 

- Tamanhos diferentes para títulos, subtí-
tulos, pontos e subpontos 

- Cores de letra que contrastem com o fundo e que 

distingam os títulos do texto.  

EVITA: 

- Excesso de palavras por diapositivo, isto é, texto 
corrido e extenso. O público gastará mais tempo a 
ler que a ouvir. 

- Cores de letra muito suaves que tornem o texto 
ilegível. 

- Estilos de letra muito variados. 

- Usar palavras em maiúsculas (só quando necessá-
rio, por ex. nos títulos). 


