Para facilitar o trabalho colaborativo, é possível criar uma conta
para a sala, e todos os alunos fazem login na mesma conta.

Orientações para a criação de uma apresentação no Sway:
1. Para criar, é preciso ter um e-mail do Hotmail ou Outlook.
2. Faça login na página do S
 way e crie um cartão orientando os alunos a
postar as fotos e digitar o haicai que os motivou.
3. Disponibilize o login e senha da conta aos alunos e peça para que eles
acessem a apresentação e façam o upload das fotos.
4. Após pronta, a apresentação pode ser compartilhada com as outras
turmas. Para isso, gere outro link no botão “compartilhar”, selecionando
a opção “exibir”.
5. Caso julgue mais fácil, crie um QRcode com o link, imprima e distribua
pela escola.
6. Para acessar mais informações sobre o Sway, acesse a
 qui.
7. Para criar um QR code, é preciso copiar o link da apresentação (conforme
orienta passo 6). Acesse esse l ink, cole a URL no espaço indicado e clique
em “Criar QRcode”.
8. O QR code aparecerá no canto direito. Clique em “baixar jpg”. Depois do
download, imprima a imagem em folha sulfite.
Orientações para apresentação no Canva
1. Para criar, é preciso ter uma conta que pode ser vinculada ao e-mail
google, Facebook ou outro e-mail.
2. Faça login na página do C
 anvas e crie uma apresentação.
3. Disponibilize o login e senha da conta aos alunos e peça para que eles
acessem a apresentação e façam o upload das fotos.
4. Após pronta, a apresentação pode ser compartilhada com as outras
turmas. Para isso, gere outro link no botão “compartilhar”, selecionando
a opção “exibir”.
5. Caso julgue mais fácil, crie um QRcode com o link, imprima e distribua
pela escola.
6. Para criar um QR code, é preciso copiar o link da apresentação (conforme
orienta passo 6). Acesse este link, cole a url no espaço indicado e clique
em “Criar QRcode”.
7. O QR code aparecerá no canto direito. Clique em “baixar jpg”. Depois do
download, imprima a imagem em folha sulfite.

