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1. Faça login no Canva no endereço: https://www.canva.com/. 

2. Escolha como design o modelo: “Apresentação”. 

 
 

3. No menu à esquerda, clique em “Fundo”, escolha uma das opções gratuitas e 

arraste-a para a área central.  

 

4. Agora clique em “Texto”, escolha uma das opções gratuitas e arraste-a para a área 

central. Dê duplo clique sobre o texto para editá-lo e escreva: “As diversas peças de 

(seu nome)”. 

 

https://www.canva.com/


5. Clique em “Elementos” e depois na opção “Linhas”. Selecione um dos modelos de 

linha gratuitos e arraste-o para a área de trabalho. Ajuste a largura da linha. Você 

pode trocar a cor também, se desejar. 

       
 

6. Clique novamente em “Elementos”, mas desta vez escolha a opção “Formas”. 

Movimente lentamente o scroll do mouse até que as diversas opções sejam 

carregadas. Localize a imagem em formato de peças de quebra-cabeça e arraste-a 

para a área central. Coloque 2 imagens uma ao lado da outra de modo a ter 8 peças. 

Ajuste as cores. 

  
 

7. Clique em “Texto” e escolha a opção “Adicionar um pouquinho de texto”. Arraste 

esse design até a primeira peça. Dê duplo clique sobre o texto de modo a editá-lo e 

escreva: “1.Gosto de ser chamado/a de:” 

 

        



8. Realize o mesmo procedimento de modo a escrever as oito frases abaixo: 

 
 

9. Pesquise imagens na internet de modo a ilustrar cada uma das suas respostas às 

questões propostas (itens 2 a 8). Salve as imagens em sua pasta no servidor. 

10. Agora clique em “Uploads” e envie cada uma das imagens. Você também poderá 

escolher as imagens disponíveis no Canva, desde que sejam gratuitas. Basta clicar em 

“Elementos” / “Gratuitas”. 

    

  



11. Ao final, clique em “Baixar” para fazer o download do arquivo.  

 

12. Acompanhe o download do arquivo, observando a barra inferior do navegador. Clique na 

seta ao lado e escolha a opção “Mostrar na pasta”.  

 

13. Agora copie o arquivo para a pasta da sua turma no servidor.   


