
Outras questões: 
 
Acetatos: 
∗ Existem vários tipos: 
 - Impressão 
 - Fotocopiadora 
 - Manuscritos 
∗ Devem conter pouca informação (de preferência esque-

mas/tópicos) 
∗ O tipo de letra a utilizar deve ser uniforme. 
 
PowerPoint: 
∗Na sua criação devem ser usadas: 
 . Cores e modelos sóbrios 
 . Pouca informação 
 . Tipo e tamanho de letra uniforme 
 . Pouca animação e uniforme 
  . Sempre o mesmo modelo 
 

Materiais produzidos; 
∗ Se a propósito da apresentação oral foram produzidos 

materiais: 
 - Acetatos 
 - Desdobráveis 
 - Cartazes 
 - PowerPoint 
 - ou outros 
 - … estes devem ser entregues ao 
professor (à turma … eventualmente) em 
suporte: papel (salvo indicação em contrário) 
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1. Pesquisa documental 

2. Trabalho escrito: apresentação formal 

3. Apresentação oral de um trabalho escrito 
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 - É conveniente usar fichas de cartolina, suficien-
temente grandes para poder ler a certa distância o 
que está lá escrito; 
 - Utilizar uma ficha para cada ideia principal 
sublinhando as palavras chave; 
 - Se se vai utilizar algum suporte - acetatos - 
PowerPoint - convém colocar essa indicação nas 
fichas. 
 - Ordenar as fichas segundo o 
plano estabelecido. 
∗ Acetatos / PowerPoint 
 - Começar por um acetato ou 
slide que apresente as partes princi-
pais da exposição; 
 - Colocar um título em cada 
um dos acetatos ou slides; 
 - Preparar frases de transição entre as partes da 
comunicação; 
 - Utilizar de vez em quando imagens para real-
çar aspectos da exposição. Nunca devem sobrepor-se 
ao texto. 
 - Ter todos os equipamentos devidamente pre-
parados antes da exposição: projector, computador, 
retroprojector… 
 

3º passo - Treinar a apresentação 
 
∗ Praticar; 
∗ Utilizar uma linguagem simples, ajustada aos 

ouvintes; 
∗ Anotar a hora e começar a falar a partir das 

fichas; 
∗ Ao acabar o ensaio anotar a hora e calcular com 

exactidão o tempo decorrido. Se necessário ajustar 
as pausas ou reduzi-las; 

∗ É positivo ensaiar com um espectador de confian-
ça que pode aconselhar. 

Cada vez mais os alunos são chamados a apresentar oral-
mente os seus trabalhos ou a defendê-los perante os cole-
gas e os professores. Este treino de enfrentar uma plateia e 
de preparar uma apresentação pode ser muito útil no 
futuro profissional. 

A apresentação oral de um trabalho escrito pode ser feita 
de várias formas. 

Regra geral, os alunos não se preocupam muito com a 
apresentação oral, preocupam-se mais com o texto escri-

to. Por isso, um óptimo trabalho escrito … nem 

sempre termina com uma boa apresentação oral… 

Em muitos casos a apresentação oral não é sequer planifi-
cada. 

Um dos segredos do sucesso é a preparação e a conse-
quente autoconfiança que ela 
proporciona. 

O mais frequente é ver-se o alu-
no a debitar o conteúdo do tra-
balho escrito, como de uma aula 
expositiva se tratasse. 

Falar em público, para quase 
todos, não é tarefa fácil, mas com 

preparação  os medos, e as difi-
culdades podem ser superados. 

 

1º passo - Preparar o que se vai dizer 
 

∗ Ter claro o objectivo e o tema da apresentação; 
∗ Ter um plano escrito da apresentação, do que vai ser comuni-

cado, abordando os pontos seguintes: 
 

Redacção  
 
∗ Procurar uma forma de captar a atenção do público desde o 

início; 
∗ Anunciar qual vai ser o tema; 
∗ Apresentar o objectivo da exposição; 
∗ Fazer um resumo rápido das ideias principais da exposição. 
 

Apresentação  
 

∗ Saudar o público (bom dia, boa tarde, quero agradecer a 
vossa presença…); 

∗ Ter uma presença natural (comportamento corporal equilibrado, não 
virar as costas ao público, ter atenção aos gestos, à indumentária, à entoação 
e dicção.); 

∗ Anunciar o tema;  
∗ Resumir as linhas essenciais da intervenção ( a minha exposi-

ção tem 3 partes: a 1ª  é descritiva, refere as características dos 
países subdesenvolvidos; a 2ª aborda um país em concreto e 
as suas particularidades;  a 3ª apresenta dados estatísticos 
desse país com uma reflexão e conclusão). 

 

2º passo - Preparar recursos a usar na apre-
sentação 
 
∗ Fichas de leitura 
 - Evitar a leitura pura e simples do texto da apresentação. 
A menos que seja um génio corre o risco de adormecer a pla-
teia.; 


