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Introdução ao Power Point  

• O Power Point  é um software que faz parte do 
pacote de programas Office da Microsoft. 

 

• Office em português quer dizer escritório, e 
como o nome já diz é um conjunto de 
programas necessários para escritório. 

 

•  O  Power Point  serve principalmente para 
realizar apresentações, inserir figuras  e 
apresentar  textos de qualquer espécie.  

 



• O PowerPoint é usado em apresentações, cujo 
objetivo é informar sobre um determinado 
tema, podendo utilizar: imagens, sons e vídeos. 

 

•  O PowerPoint inclui ferramentas para 
formatação de texto,  modelos de 
apresentação pré-definidos, galeria de objetos 
gráficos e uma gama de efeitos de animação e 
composição dos slides.  



Como acessar o Power Point? 

• Vá até o menu iniciar no canto esquerdo da 
tela do seu computador, clique na imagem 
igual a que aparece abaixo, siga os 
próximos passos segundo as imagens: 

 



    Uma caixa de opções aparecerá, caso você já tenha 
acessado o Power Point recentemente o mesmo 
estará nessa primeira tela, assim:  



    Caso ele não apareça nessa tela inicial, clique em 
“Todos os programas” e clique em Microsoft 
PowerPoint.  



     
Uma caixa de opções será aberta par que você escolha seu 

odelo de slide, es olha a opção Aprese tação e  ra o  e OK. 



    Feito isso, escolheremos as opções de modelos de slides. 
São elas: Título e texto; Texto e imagem; Texto e gráfico; 
entre outras.  





    Poderemos então escolher o design de nossa 
apresentação de slides, para chegarmos as opções é 
necessário que:  

 

 







     Feita essas escolhas comece a escrever seu texto, 
modificando e alterando fontes e cores de acordo com 
sua preferência. Para inserir um novo slide siga as 
instruções conforme as imagens a seguir: 

  
 







Atividade 

 
     Agora que vimos uma breve Introdução do Power Point  e 

suas funções, vamos conhece-lo na prática. 

 

• Desenvolver uma apresentação sobre sua história de vida.  
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Obrigado! 


