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O que é Canva?

 É uma ferramenta online de design de conteúdos

gráficos idealizada para qualquer tipo de usuário,

iniciante, intermediário ou avançado. É utilizada por

quem deseja produzir conteúdos atrativos e com

aparência profissional. Não é 100% gratuito, porém

possui ótimos recursos disponíveis na versão livre.

Acesse: 

https://www.canva.com/

https://www.canva.com/


Para começar, é necessário registrar-se 

no site.

 Registre-se no Canva. É necessário realizar um cadastro para utilizar o site 

ou utilizar o login Google ou Facebook.



Tela Inicial

 No lado esquerdo 

da tela há um 

menu onde é 

possível realizar 

algumas ações.



Explorando o Menu

 Todos os seus designs: Visualização de todos os modelos que você editou;

 Templates: Mostra uma infinidade de modelos para você escolher e editar;

 Fotos: banco de imagens gratuitas e pagas, é possível filtrar por imagens grátis;

 Kit de marca: É possível criar um kit personalizado da sua marca, como um

logotipo, paleta de cores e fontes para usar nas suas edições;

 Criar uma equipe: É possível cadastrar gratuitamente pessoas para formar a sua

equipe, tornando-se mais fácil o compartilhamento em grupo. Algumas

funcionalidades de equipe só estão disponíveis na versão paga;

 Pastas: Cria pastas para organizar suas edições;

 Compartilhado com você: Visualização dos modelos criados por seus amigos que

foram compartilhados com você;

 Lixeira: Armazena os itens que você excluiu por 30 dias.



Criando uma imagem no Canva



Escolha o modelo desejado



Para visualizar todos os modelos

 Existe uma 

infinidade de 

modelos de design, 

para visualizar 

todos, clique em 

“Templates”;



Vamos criar um modelo
 Vamos iniciar com um modelo em branco. Clique em “Criar um Design” e escolha “Cartaz”.                        

Coloque um nome no seu cartaz. 



 Fundo: É possível alterar o 

fundo da sua ilustração. Você 

pode optar por cores sólidas 

ou ilustrações.

Barra de ferramentas



 Texto: Adicione um modelo

de texto pré-definido ao seu

design para editar como

desejar.

Barra de ferramentas



Edição de Texto

 Ao clicar no texto, será exibida uma barra de edição na parte superior da 

tela, nela é possível fazer alterações na fonte. 



Adicionando Elementos

 Elementos: Nesta aba você

encontrará diversos recursos que

permitirão dar ao seu design

uma aparência ainda mais

profissional. São imagens,

grades, quadros, formas, linhas,

ilustrações, ícones, gráficos e

outros. Alguns elementos são

pagos, para identificá-los

observe que há uma coroa

marcando-os como pro.



 Templates: Altere o modelo que

está editando.

 Fotos: Encontre imagens da

biblioteca do Canva. Observe

que há imagens gratuitas e

pagas.

Barra de ferramentas



 Upload: É possível carregar imagens

do seu computador para serem

utilizadas no modelo que você está

editando.

Barra de ferramentas



Barra de ferramentas

 Pastas: Organize suas imagens e

criações em pastas. Algumas opções

só estão disponíveis na versão paga.



Barra de ferramentas

 Mais: Nesta aba é possível usar o

Canva integrado a outros

aplicativos, como por exemplo,

buscar fotos diretamente do seu

Facebook ou Instagram, adicionar

vídeos do Youtube, etc.



Após terminar sua edição, você pode 

compartilhar o design criado

 Compartilhar: Insira o

endereço de e-mail de

quem deseja compartilhar

e defina se poderá apenas

visualizar ou se poderá

editar o seu design.

Na parte superior direita da tela clique em Compartilhar.



Baixando o design criado

Na parte superior direita da tela clique em Baixar.

 Baixar: Escolha o formato

de arquivo desejado para

baixar seu design.



Imprimir Cartazes
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 Imprimir cartazes: Opções para

imprimir seu design (pago), além da

possibilidade de postar diretamente

em suas redes sociais.


