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Prezi 
Conteúdo Programático: 

 
Prezi Next 
Ø Nova versão 

O Prezi Next é a nova versão do Prezi e está 
muito mais fácil de organizar conteúdo. 

Ø Prezi-Classic. Alternando entre as versões 
Aprenda como alternar entre as versões 
Prezi Next e Prezi Classic. Infelizmente, não 
é possível migrar ou copiar/colar conteúdo 
entre as versões. 

Ø Primeiros passos 
 A nova versão Prezi Next está incrível. 
Aprenda os primeiros passos da nova 
versão. 

 
Técnicas de apresentação 
Ø 7 dicas para uma apresentação de alto 

impacto 
Ø Roteiro para uma boa apresentação 
Ø Mapas mentais  
  
Introdução 
Ø Introdução 

Fundamentos e comandos 
Ø O que é Prezi 
Ø Visão geral dos comandos 
 
Criando seu Prezi 
Ø Como trocar uma imagem de forma 

criativa 
Ø Prezi como vídeos para sites 

O Prezi pode ser utilizado para criar vídeos. 
É necessário usar um programa de gravação 
de telas como o Camtasia para gerar o 
vídeo. 

Ø Como fazer transições no Prezi 
Um dos maiores motivos utilizados por 
algumas pessoas para justificar porque não 
usam o Prezi é:  
"O Prezi me deixa tonto com tantas 
transições" 
A verdade é que é uma boa desculpa para 
se manter na zona de conforto. Se souber 
usar bem as transições e o ZOOM no Prezi, 
com certeza este "problema" será 
resolvido.  
Costumo brincar e dizer que as pessoas 
também falam "O PowerPoint me dá sono".  
Quem faz uma boa apresentação é quem 
planeja a apresentação. 

 
 
 
 
 

Importando PPT para o Prezi 
Ø Importando um exercício para o Prezi 
Ø Migrando um PPT para o Prezi 

Nesta aula, mostro como é possível 
migrar um PPT que está bem  
elaborado para o Prezi com  
criatividade. 

 
Aplicações do Prezi 
Ø Prezi para eventos 
Ø Prezi para Olimpíadas 2020 

Criar um Prezi para grandes  
eventos pode ser uma boa  
estratégia para aprender e  
divulgar sua empresa. 

Ø Prezi como currículo visual 
 
Zoon no PowerPoint 
Ø Como fazer zoom no PowerPoint 
 


