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TRANSMITA SUAS IDEIAS COM TEXTOS E IMAGENS

Você já conhece o  Google Ateliê Digital – a plataforma  on-line do Google destinada ao

aprendizado de novas habilidades, principalmente relacionadas às carreiras profissionais. Vamos

para mais um curso!

Parte 1: O Curso que   Faremos Agora  

No curso Transmita suas ideias com textos e imagens, poderemos entender melhor alguns

princípios  básicos  para  apresentar  nossas  ideias  às  outras  pessoas,  assim como a  respeito  de

ferramentas para tal.

Como Realizar o     C  urso  

Para  realizar  o  curso,  acesse  https://learndigital.withgoogle.com/ateliedigital com  sua

conta  do  Google.  Procure,  nos  C  ursos    on-line  ,  pelo  conjunto  Desenvolvimento  de  Carreira e

finalmente encontre o curso acima especificado.

Percorra  cada  módulo  do  curso  assistindo  aos  vídeos  e  realizando  os  testes  de

conhecimentos de cada lição. No final de das lições, realize a Avaliação Final do Tópico.

Parte 2: O que faremos a seguir

Após a conclusão do Curso, cada aluno deverá preparar um Mapa Mental para cada uma

das  4  lições.  Utilize  o  modelo  de  Página  de  desenho  do  Google  presente  em:

https://docs.google.com/drawings/d/1yec3zLWkSoo9qXu-JMrY5ujtS7N3AjlOnMdcYDhKKpM/copy

Cada página de Desenho do Google deve conter:

- Logomarca da Escola;

- Título;

- Nome do aluno, turma;

- Cidade, mês e ano.

https://learndigital.withgoogle.com/ateliedigital
https://docs.google.com/drawings/d/1yec3zLWkSoo9qXu-JMrY5ujtS7N3AjlOnMdcYDhKKpM/copy


Como entregar o trabalho

A entrega do trabalho será em 4 (quatro) Desenhos do Google.

Os nomes dos arquivos devem seguir o padrão:

- nomecompleto  .LabInformAtica.9oAno.MapaMental;

- nomecompleto  .LabInformAtica.9oAno.Storyboard ;

- nomecompleto  .LabInformAtica.9oAno.ApresentaCAo ;

- nomecompleto  .LabInformAtica.9oAno.Imagens ;

1. Logo no início do trabalho, mova os arquivos para a pasta Lab.Informática dentro da sua

pasta  IEIJ.online.2020  no  Google  Drive.  Depois,  compartilhe-o  com  a  conta  de  e-mail

hideo.ieijf2@gmail.com e transfira a propriedade da Apresentação para aquela conta.

2. Terminados os Mapas Mentais, exporte cada um para o formato PNG e entregue os 4 ar-

quivos no Moodle (no mês de setembro).

mailto:hideo.ieijf2@gmail.com

