
Muitas vezes nos dedicamos, realizamos um trabalho fantástico, só 
que na hora de apresentá-lo as coisas não saem como planejado.

Então, confira 5 dicas que separamos para te ajudar a fazer uma 

apresentação TOP!

É preciso que a sua apresentação, independente do formato 
que utilizar para isso (desde PPT, vídeo, maquete, entre 
outros), seja clean e objetiva.
Por exemplo, num PPT vale mais a pena inserir os tópicos a 
serem abordados, do que todo o conteúdo extenso que será 
falado. Lembre-se de que esse material é um instrumento de 
apoio, e que você é quem deve brilhar e dominar o assunto.

Se o seu trabalho for em grupo, reúna-se com os 
colegas para dividir as "falas". Definam quem será 
responsável por explicar cada tópico e ensaiem a 
apresentação algumas vezes, cronometrem o tempo 
também. Dessa forma, um ajuda o outro a se 
aprimorar e o grupo cria ainda mais entrosamento.

UM VISUAL 
CLEAN E OBJETIVO

ORGANIZAÇÃO

Acesse o blog do Colégio Divino Salvador e fique de olho 
em outros conteúdos relacionados ao universo escolar. 

GOSTOU?

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO:

   5dicas 
para você 
arrasar  

DICA1

É preciso que as pessoas entendam a sua apresentação e 
aprendam com ela. Dedique-se para que ela tenha um 
conteúdo interessante, inclua curiosidades sobre o tema, 
torne-a dinâmica para quem assiste. Sua missão é, por 
meio dela, transmitir conhecimento ao interlocutor.

O medo de falar em público é um dos principais desafios ao se 
apresentar, mas é preciso vencê-lo! Afinal, a escola é apenas o 
primeiro ambiente onde você vivenciará essa experiência. 
Então, procure acalmar-se, estudar e fazer o trabalho com 
antecedência, trocar ideias com o grupo e ensaiar bastante. 
Tudo isso contribuirá para sua segurança na apresentação.

UMA LINGUAGEM 

SIMPLES

Ficar andando de um lado para o outro atrapalha a atenção das 
pessoas. Para controlar as movimentações excessivas e gestos 
desnecessários, use uma técnica comum aos jornalistas: 
segurar uma caneta. 

Por incrível que pareça, segurando um objeto como esse 
despejamos nossa energia nele. Além disso, procure ter uma 
postura elegante, isso transmite confiança e credibilidade.

DE OLHO NA 
POSTURA

BOA APRESENTAÇÃO!

SEM MEDO

DICA3

DICA2

DICA4

DICA5
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