Curso
PREZI: Apresentações Dinâmicas

OBJETIVOS
 Criar uma conta em Prezi e utilizar as funcionalidades básicas;
 Conceber e produzir apresentações dinâmicas em Prezi;
 Apresentar o recurso criado em ambiente online.
A QUEM SE DIRIGE
Professores, formadores, estudantes, comerciais, profissionais ligados às áreas de marketing
e comunicação e pessoas que necessitem criar apresentações dinâmicas e cativantes. Público
em geral com interesse na temática.
PROGRAMA
 Diferenças e vantagens em relação ao PowerPoint; A importância de criar
apresentações dinâmicas e com impacto;
 Criação de uma conta no Prezi, diferentes tipos e respetivas finalidades;
 Prezi Canvas, inserir texto, funções da caixa de texto; O ambiente Prezi – modo de
edição e modo de apresentação;
 Menu Bubble – funções, navegação com o rato e atalhos de teclado;
 Transformation Zebra – rotação, escala e movimento; Inserção de imagens, formas,
molduras, fotografias, vídeo, som e hyperlinks;
 Importação de ficheiros PDF, Excel, PPT, Flash e inserção de gráficos; Presentation
Path – organização da sequência de apresentação;
 Share - apresentação online; edição partilhada; partilha por email e no Facebook;
download para PDF; Visualização e edição partilhada; Prezi Desktop;
 Concepção e desenvolvimento de apresentação em Prezi sobre tema à escolha do
formando; Estímulo criativo, partilha de ideias e boas práticas na elaboração de uma
apresentação Prezi.
FORMADOR/A
Eng. Paulo Soares

ÁREA DE FORMAÇÃO
482 - Informática na ótica do utilizador

A MAIS-VALIA DESTA FORMAÇÃO
Esta formação, através de uma metodologia ativa e participativa, irá permitir aos
participantes adquirir competências para a criação de apresentações dinâmicas e inovadoras
que poderão utilizar nos seus contextos profissionais.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Centro de Formação Bissaya Barreto
Campus do Conhecimento e da Cidadania
Bencanta – Coimbra
Tel.: 239 800 490
E-mail: formacao@fbb.pt

70€
Próximas Datas
09 a 23 de Abril 2015
Horário(s)
3ªs e 5ªs feiras: 18h30-21h30

www.cfbb.pt
Ficha de Curso V.2015

16 HORAS

(último dia 22h30)

Local: Bencanta - Coimbra

