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INTRODUÇÃO
● Com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, o 

modo contamos a nossa 

história foi alterada, agora 

podemos publicar nossas 

fotos, eventos pessoais, 

reflexões etc. nas redes 

sociais. Construímos uma 

linha do tempo além dos 

álbuns fotográficos. 

 



“O Apresentações Google é um aplicativo de 

apresentação on-line que permite criar e 

formatar apresentações e trabalhar com outras 

pessoas.”

(GOOGLE, 2017)

GOOGLE APRESENTAÇÕES



● Entrar na conta pela conta do Gmail;

Como criar uma apresentação?

Após entrar na sua 
conta, clique no ícone do 

Google Drive



Como criar uma apresentação?

Clique em “NOVO”, abrirá 
várias opções, depois 

clique em “Apresentações 
Google”



Como criar uma apresentação?

Uma nova guia será 
aberta no navegador, 

resultando em uma nova 
apresentação 



Edição da apresentação
Inserir Título 

Ferramentas de Edição Assistir a apresentação

Espaço para inserir textos 
e imagens



Edição da Apresentação

Para inserir novos slides, clique 
em “+” , assim será adicionado um 

novo slide. Também é possível 
escolher a disposição do texto no 
slide, conhecido como “layout”.



Edição da Apresentação

A opção de “Tema”, tem 
diversas opções de temas 
para serem aplicadas nos 

slides, basta clicar na opção 
e escolher. 



Edição da Apresentação

Na opção “Inserir”, são 
apresentados os recursos 

como inserir “Imagem”, 
“Gráfico”, “Vídeo”, 

“Animação” etc. 

Com a “Animação” consegue 
aplicar animações no texto e 
nas imagens. Isso ocorre, a 

partir de uma seleção de 
algum item no slide

https://docs.google.com/presentation/d/1GkU9I8R74P_wsquaj5a2R1lJ8e1Sbtw9EN0x0yfbgdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GkU9I8R74P_wsquaj5a2R1lJ8e1Sbtw9EN0x0yfbgdI/edit?usp=sharing


Inserir a Imagem

Na opção “Inserir”, são 
apresentados os recursos 

como inserir “Imagem”, 
“Gráfico”, “Vídeo”, 

“Animação” etc. 

Com a “Animação” consegue 
aplicar animações no texto e 
nas imagens. Isso ocorre, a 

partir de uma seleção de 
algum item no slide

Clicando na opção de 
“Inserir” depois em 

“Imagem”, consegue colocar 
uma imagem no slide. 

Escolhendo imagens do 
computador, Google Drive ou 
direto da Web, mediante ao 

link .



Inserir a Imagem

As imagens ficam 
posicionadas de acordo com 

a escolha do sujeito. 

https://docs.google.com/presentation/d/1GkU9I8R74P_wsquaj5a2R1lJ8e1Sbtw9EN0x0yfbgdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GkU9I8R74P_wsquaj5a2R1lJ8e1Sbtw9EN0x0yfbgdI/edit?usp=sharing


ATIVIDADES
 

• Entra no Gmail, abrir uma nova apresentação; 

• Fazer uma capa de sua apresentação

- Nome Completo

- Foto 

- Adicionar  tema e animação

- Compartilhar com  o internautis.unatimarilia@gmail.com

• Na próxima aula, vamos inserir informações como data de 

nascimento, cidade natal e uma descrição sobre o aluno.



Amigo Secreto
 

• Confraternização no último dia de aula 05/12/2017;

• Amigo Secreto entre os alunos e professores do 

curso; 

• O sorteio será realizado na próxima semana; 

- Tradicionalmente: sorteio dos nomes e indicação de 

presentes; 

- Virtualmente pelo site: 

- https://www.amigosecreto.com.br/ 
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  Muito Obrigado!


