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Introdução Equipa-

mentos

Dicas e 

sugestões

NOSSO CAMINHO



Parte 1: Introdução 

1ª “Lei” 2ª “Lei” 3ª “Lei”

O PROFESSOR

É O ELEMENTO 

MAIS 

IMPORTANTE

SLIDES SÃO 

APENAS 

ACESSÓRIOS

INVISTA 

TEMPO PARA 

PLANEJAR

A MENSAGEM



CUIDADO COM A “MULETA”!

“Se o educador não consegue improvisar e ir além do

que está escrito nos slides, é sinal que não está

seguro e preparado suficientemente. E se os alunos

estão menos participativos ... é porque o roteiro do

professor está engessado e pouco engajador. É o

típico problema do apresentador que usa o material

como MULETA e não como COMPLEMENTO da

mensagem, que só fala exatamente o que está na

tela”. FONTE: (https://soap.com.br/blog)



O USO COMO FERRAMENTA!

Abolir os slides é abrir mão da linguagem visual, um

elemento fundamental em uma boa apresentação. Sem

os recursos visuais, pode ser muito mais difícil prender a

atenção do público. Apresentações com um bom design

tendem a ser mais didáticas, a encantar e a conquistar a

confiança da audiência. O estímulo visual reforça o que

está sendo dito e chama a atenção durante um curto

espaço de tempo – o suficiente para entregar uma
mensagem, mas não para dispersar a audiência.

https://soap.com.br/blog



Parte 2: Equipamentos

1 2 3



Equipamentos: Computador

Windows 10 – 8 GB RAM – Processador i5

Power Point a partir do 2016

Hd/SSd a partir de 250 GB

Saída HDMI

Sugestão



VGA / HDMIVGA HDMI



Equipamentos: Projetor

Luminosidade: “lúmens”

Conexão: HDMI – VGA – Wi-FI

Tamanho e Formato da Tela

Fabricante

Observar !



Dicas Para 
Apresentação 
de Slides

Parte 3:



Invista a maior parte do 

seu tempo planejando

sua mensagem



O ROTEIRO é a linha 

condutora da 

apresentação e deve ser 

elaborado ANTES de 

confeccionar os slides



Conheça o lugar onde 

você vai apresentar com 

antecedência.



Quando o assunto é o 

templo de nossas igrejas 

não “invente moda”. Use 

fundos escuros com letras 

claras ou o contrário.



O excesso de texto 

nos slides cria um 

concorrente para o 

apresentador. 

E geralmente ele perde!



Sugestão de fontes para 

SALAS DE AULA:

Títulos: 32

Texto: 28

REUNIÕES:

Títulos: 20

Texto: 18



Mantenha a “hierarquia” 

entre título, subtítulo e 

texto



As cores no “Datashow” 

NÃO ficarão iguais 

às cores da tela do seu 

computador!



NÃO utilize os “extremos” 

do slide com textos.



Use o Modo de Exibição 

do Apresentador 

e tela estendida

“Windows P”



MÃOS À OBRA!


