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INTRODUÇÃO

● Na aula 21, conhecemos alguns recursos do Google 

Apresentações : criar e editar  uma apresentação, 

inserir imagem e animação. Esses recursos 

resultaram na capa do álbum de  cada um de nós.

História da Minha Vida Parte 1- 
Google Apresentações

 

https://internautis.files.wordpress.com/2017/11/aula-21-histc3b3ria-da-minha-vida-parte-1-google-apresentac3a7c3b5es-2017.pdf
https://internautis.files.wordpress.com/2017/11/aula-21-histc3b3ria-da-minha-vida-parte-1-google-apresentac3a7c3b5es-2017.pdf


● Entrar na conta pela conta do Gmail;

Como acessar a apresentação?

Após entrar na sua 
conta, clique no ícone do 

Google Drive



Como acessar a apresentação?

Na barra de busca, 
digitamos o nosso nome 
que foi colocado como 
título na apresentação.



Como acessar a apresentação?

Quando digitamos o 
nome na barra de 
busca, aparecem 

opções para buscar 
materiais que tem 

nome relacionados a 
pesquisa, em todo o 

Google Drive. 

Aqui aparecem os recursos 
com alguma palavra exata a 

expressão de busca. 



Como acessar a apresentação?

Clique nesta opção para 
acessar mais rápido a 

apresentação.



Visualização geral

Após o clique,  uma nova guia 
aparecerá automaticamente, 
abrindo sua apresentação. 



Alterando a Fonte

Para alterar a fonte das letras, 
clique neste ícone e depois clique 

novamente na fonte da sua 
escolha.

Alterar o tamanho 
da letra



Transição entre Slides

Na opção “Transição”, 
conseguimos modificar 
a forma como um slide 

passa para outro.



ATIVIDADES
 

● Entra no Gmail, abrir uma nova apresentação; 

● Inserir um slide e adicionar as seguintes informações:

- Título

- Data de Nascimento 

-  Cidade Natal 

- Uma ou várias fotos suas, da infância até agora. 

● Inserir outro slide:

-  Com fotos com amigos e familiares, a foto que for escolhida, 

conte nos um pouco sobre a história dela; 

* Lembre-se de adicionar animações e transição 
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  Muito Obrigado!


