
POWERPOINT – EXERCÍCIO 

POWERPOINT 

Vamos criar uma animação gráfica com o PowerPoint, que permita ações com botões, 

animações de objetos e inserção de sons perante determinadas ações.  

1. Começamos por abrir o PowerPoint e gravá-lo com o nome formacao_Borboleta. 

2. Como queremos que todas as ações da animação sejam efetuadas só quando o 

aluno clica nos locais corretos (botões, imagens, etc), tiramos a ativação do rato em 

todos os diapositivos. 

2.1. Clicar em animações (office 2007) ou transições (office 2010 e seguintes) – 

desativar o botão de clique do rato – seguido de aplicar a todos 

  

3. No primeiro diapositivo crie o fundo que desejar, procure uma imagem de uma 

borboleta amarela, outra imagem de um botão para avançar e escreva o texto: “Era 

uma vez uma borboleta amarela” 

 

4. Depois de criar o diapositivo, vamos criar as animações. 

4.1. A borboleta é deslocada para fora do diapositivo 
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4.2. Ativamos a Animação Personalizada (office 2007) ou Painel de Animação 

(office 2010 e seguintes) do lado direito do PowerPoint. Neste Painel podemos 

ver e alterar todas as animações que aplicarmos ao PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Clicamos em cima da frase “Era uma vez uma vez uma borboleta” e 

adicionamos um efeito de animação de Entrada à nossa escolha.  

    

 Este efeito pode ficar mais ou menos lento, conforme desejarmos, acedendo 

ao painel rápido - Velocidade (office 2007) ou Duração (office 2010 e 

seguintes): 

 

 

 

  

Office 2010 e seguintes Office 2007 

Office 2007 Office 2010 e seguintes 
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Ou acedemos à Temporização, usando o botão do rato do lado direito em cima 

da animação que queremos modificar: 

 

 

 

 

 

 Agora precisamos ter atenção ao facto de que esta animação tem que iniciar 

assim que o diapositivo entra e não quando o aluno clica no rato (Lembro que 

o PowerPoint não vai fazer nada quando clicarmos no rato). Para isso, 

clicamos em cima da animação de entrada que acabámos de inserir e 

modificamos o Início para “Com o anterior”: 

 

   

Mais uma vez, esta modificação pode também ser executada usando a opção de 

Temporização, com o botão do rato do lado direito em cima na animação e 

alterando o Início. 

 De seguida vamos criar um movimento para a borboleta. Selecionamos a 

imagem da borboleta. Podemos criar uma animação de “Trajectórias de 

movimento” com o Desenho livre (office 2007) ou Trajetória personalizada 

(office 2010 e seguintes), por exemplo. 

Nota: quando começamos a desenhar a trajetória, devemos iniciar a meio do 

objeto, neste caso a meio da borboleta. 

Office 2010 e seguintes Office 2007 
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4.4. Por fim, clicamos em cima do botão com a seta e vamos dar-lhe a ação de 

passar para o diapositivo 

seguinte. Para isso com o botão 

do rato do lado direito, ativamos a 

opção hiperligação – Marcador – 

Diapositivo seguinte. 

Office 2007 

Office 2010 e seguintes 
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4.5. Antes de passarmos para o diapositivo seguinte, vamos incluir a voz “Era uma 

vez uma borboleta amarela”. Esta frase deve estar previamente gravada no 

formato wave (.wav) para que possa ser incorporada 

no PowerPoint. Assim, acedemos ao menu 

Animações (office 2007) ou Transições (office 2010 e 

seguintes) e escolhemos a opção outro som na 

caixa do som. Procuramos o som que gravámos 

antes e incorporamo-lo. 

 

5. Segundo diapositivo: 

 

5.1. A animação da frase deve ser feita a gosto, não nos esquecendo que deve ser 

iniciada assim que o diapositivo começa. 

5.2. O botão pode ser criado copiando-o do diapositivo anterior, pois já vem com as 

ações que pretendemos. 

5.3. O som da frase também está gravado previamente e voltamos a criar os mesmos 

procedimentos do diapositivo anterior para o incorporar. 

6. Vamos criar o terceiro diapositivo com as 

animações que considerarmos necessárias para 

que o aluno não tenha que fazer nada para ver o 

movimento do texto e da imagem de lápis: 
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7. O quarto diapositivo, vai ser de interpretação da história que se está a contar. 

 

7.1. Só quando clicamos na cor amarela é que passamos para o diapositivo seguinte. 

As outras cores terão que dar uma mensagem de erro e de nova tentativa. Por 

exemplo: 

 

7.2. Facilmente percebemos que quando clicamos na imagem de cor amarela, ela 

terá uma hiperligação para o diapositivo seguinte e se quisermos, no início do 

diapositivo seguinte, incluímos um som de aplauso para que o aluno tenha a 

perceção de que acertou, tendo um reforço positivo. 

7.3. A imagem das cores azul e vermelha terão que ter outro tipo de ação. Criamos os 

balões com as mensagens de tenta outra vez (No nosso caso 

são dois balões) e colocamo-los fora da área visível do 

PowerPoint.  

 

7.4. De seguida clicamos num deles e vamos desenhar a 

trajetória do balão com trajetórias personalizadas ou 

desenho livre, por exemplo. 
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Temos que fazer com que: 

 Ao clicar na cor azul, o balão se desloque, entrando no diapositivo; 

 Podemos associar a este movimento do balão um som, por exemplo de 

“Oh!”; 

 Passados alguns segundos o balão saia do diapositivo automaticamente, 

sem que o aluno necessite clicar em nada; 

 

 Na Animação personalizada (office 2007) ou Painel de animação (office 

2010 e seguintes) clicamos em cima da trajetória de movimento que 

queremos que tenha uma ação, no nosso caso clicamos na primeira trajetória 

do balão. 

  Acedemos ao quadro da Temporização (botão do rato do lado direito – 

Temporização) e clicamos em Acionadores: 

 

 

 

 

 

 Em Acionadores escolhemos a opção “Iniciar o efeito ao clicar em:” 

 Nesta opção temos que escolher o nome da imagem ou forma de cor azul. 

(Aqui muitas vezes perdemos o controlo do nome que a imagem tem. Por 

vezes é mais fácil criar uma animação antes na imagem, para sabermos o 

nome que o PowerPoint lhe deu. Claro que essa animação tem que ser 

eliminada depois).  

 No meu caso a imagem azul tem o nome Forma livre 5. 

 Podemos, ainda, associar um som à entrada do balão. Pode ser aplicado no 

menu Efeito que se acede com o botão do lado direito do rato. 
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 Podemos agora, no mesmo balão, aplicar um efeito de saída. Depois da 

animação estar criada, basta arrastar o efeito para dentro do acionador. 

(Basta clicar em cima do efeito com o botão do rato do lado esquerdo e 

arrastar para depois da trajetória de movimento) 

   

 Este efeito tem que iniciar a seguir ao anterior. 

 

 Devemos, ainda, retardar o início deste efeito para que dê tempo ao aluno de 

o ver. Pode ser aplicado no menu Temporização. 

 

 Repetimos o procedimento para a cor vermelha. 

8. Estaremos agora aptos para repetir estes procedimentos no último diapositivo:  
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9. Depois de tudo testado, gravamos o PowerPoint em forma de apresentação. 

 

Bom Trabalho 


