


SUMÁRIO
1) Estrutura e design de uma apresentação;
2) Elementos de um slide;
3) Como montar uma apresentação de slides;
4) Dicas gerais para uma boa apresentação.



UM BOM SLIDE
Utiliza-se de 1 a 2 slides por minuto de

apresentação;
As sentenças devem ser apresentadas na

forma de tópicos;
 Inclui-se até 5 pontos por slide;
Deve-se evitar textos em prosa.



FUNDO DE UM BOM SLIDE
Use fundos simples e leves;

Use preferencialmente o mesmo fundo ao
longo de toda apresentação;

Deve haver contraste com a cor do texto
e a cor do fundo;



FUNDO DE UM BOM SLIDE
Fundo branco (ou quase branco) e letra

preta é o ideal;

Só use outras cores mais audaciosas se
você já conhecer a sala e o projetor que
usará em sua apresentação;

Use cor diferente pra enfatizar um ponto.



FONTE
Use pelo menos fonte de tamanho 18;

Use fontes de tamanho diferentes para
pontos principais e pontos secundários:
 esta fonte é 22 pontos, a fonte de ponto principal é de 30

pontos, e a fonte de título é de 44 pontos.



FONTE
 Usar preferencialmente fontes comuns como: Times
New Roman, Arial, Tahoma;

 Não utilize fontes muito elaboradas;
 USE MAIÚSCULAS somente quando necessário,

pois, é incômodo ler;
 Use uma cor de fonte que contraste nitidamente

com o fundo (essa cor não seria uma boa ideia);



ELEMENTOS DE UM SLIDE
Textos
 Imagens
Gráficos



UM BOM SLIDE: TEXTO
Se necessário mostre um ponto por vezcom as linhas mestras.

 Ajudará a plateia a prestar atenção no que vocêestá explicando;
 Previne a leitura prévia pela plateia.

 Ajudará você a manter o foco daapresentação;
 Para ajudar na concentração é melhor deixaraté 05 (cinco) pontos de texto.



UM BOM SLIDE: IMAGENS
 Não se esqueça:

 Seguir as mesmas
regras do tamanho do
fonte e do tipo de
texto.

 Quer escrever sobre
uma imagem?
 Utilize cores que dão

contraste à imagem. FONTE:http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-
enem/pesquisa-revela-38-estudantes-ensino-superior-
nao-sabem-ler-escrever-plenamente-693203.shtml



UM BOM SLIDE: IMAGENS



UM BOM SLIDE: GRÁFICOS
• Bons gráficos são:

• Limpos e espaçados;
• Tem fácil compreensão;
• Cores distintas e fontes grandes;
• Linhas de Grade (só as principais);
• E possuem Título e Fonte. 



UM BOM SLIDE: GRÁFICOS
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PRINCIPAIS EFEITOS E 
ANIMAÇÕES

EFEITOS DE ENTRADA: Por exemplo, você pode fazer um
objeto desaparecer gradualmente no foco, surgir no slide de
uma borda ou pular na exibição.

EFEITOS DE SAÍDA: Esses efeitos incluem fazer um objeto
se separar do slide, desaparecer da exibição ou espiralar para
fora do slide.



COMO MONTAR UMA 
APRESENTAÇÃO EM SLIDES
 Inserir plano de fundo
 Inserir texto
 Criação de tópicos e subtópicos
 Duplicar Slide
 Copiar Slide
 Inserir numeração de páginas



ONDE SALVÁ-LOS?



DICAS GERAIS PARA UMA 
BOA APRESENTAÇÃO

 Fechamento da apresentação;
Correção de ortografia e gramática;
Postura;
Evitar ler os slides;
Utilizar laser ou outra tática para enfatizar ouindicar algo durante a apresentação;
 Ter um plano “B” caso o Datashow ouretroprojetor não funcione, etc.
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