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Premium Adicionar aos favoritos Desbloqueie este modelo e obtenha acesso ilimitado Dia 23 de abril é o Dia Mundial do Livro. Adicionar aos favoritos Este livro estudantil é brutal, mas não só por causa de seu estilo brutalista, mas também por causa dos recursos incríveis que ele inclui para que o conteúdo seja cristalino. Este design vintage tem
pequenos detalhes em cada slide que podem ser personalizados para torná-lo único: as fotos polaroid, os ícones, as cores Pantone…Modelo de apresentação geométrico de negóciosUse este modelo de apresentação com um design profissional para transmitir a sua mensagem. em todos os lugares! Lembre-se de que existem aproximadamente tantas...
Adicionar aos favoritos Uma parte importante do sucesso de um livreto é o seu design! Com este modelo criativo em estilo vintage, você pode cativar a atenção de novos leitores e compartilhar suas ideias de uma maneira visual. É tão colorido que você terá o oposto de simples! O uso de gradientes nos planos de fundo mostra o espectro completo de
cores.... Premium Adicionar aos favoritos Desbloqueie este modelo e obtenha acesso ilimitado A leitura nos ajuda a conhecer outros mundos, nos transporta a lugares mágicos e nos ajuda a abrir nossas mentes e nos inspira. Crie um deck atraente onde seu conteúdo se destacará com cores neutras, layout limpo e imagens poderosas. Adicionar aos
favoritos Você quer se divertir e ser criativo enquanto faz suas pesquisas para seu livro de estudante? Impressione seu público com visuais atraentes.O mais impressionante é a sua apresentação, mais as pessoas vão se lembrar. Nós adicionamos muitos slides para você adicionar ou mencionar coisas como fotos, habilidades que você aprendeu, o que
você vai estudar a seguir, seus objetivos pessoais, etc. Incluídos. Quem determina isso? Adicionar aos favoritos Não há nada mais bonito do que a amizade. Sua... Para o dia do livro, que é comemorado em 23 de abril, o que é melhor do que preparar uma apresentação para seus pequenos alunos explicando por... Premium Adicionar aos favoritos
Desbloqueie este modelo e obtenha acesso ilimitado Incentive seus alunos a terem uma atitude positiva em relação aos livros em geral! Se você quiser usar um slideshow durante suas aulas, use este modelo! É completamente editável, com formas orgânicas e planos de fundo roxos claros. Adicionar aos favoritos Aqui está uma maneira interessante de
criar seu próprio livro de histórias. É colorido e tem ilustrações em estilo kawaii - seus alunos vão... Premium Adicionar aos favoritos Desbloqueie este modelo e obtenha acesso ilimitado Sua empresa de marketing será tão clara quanto um livro aberto se você usar este modelo moderno com decorações Memphis para apresentá-lo. Este modelo é
perfeito para uso em um ambiente de trabalho, planos de negócios, reuniões de escritório, pitch decks ou propostas de projetos.Modelo de apresentação com pinceladas coloridasUse este modelo original e inspire o seu público a ser criativo com a sua apresentação. Adicionar aos favoritos Quantas lembranças você fez durante este ano letivo? Não, é
um novo modelo de livro de Slidesgo! Encha estes slides com uma bela história e torne-se o novo bestseller com este design inspirado no famoso livro do Pequeno Príncipe. Infográficos do público consumidor? Faça isso de forma diferente com este modelo criativo da Slidesgo. Este design tem tudo o que você pode precisar para seu discurso! Gráficos
de participação no mercado? Que tal compartilhar suas receitas com os outros? Adicionar aos favoritos Se você sempre quis projetar seu próprio livro do estudante para que ele não parecesse tão simples, nós temos um modelo que lhe concederá esse desejo. Você já projetou belas ilustrações que representam cenas de um conto de fadas? E todas elas
são editáveis! Isso... Isto significa que tem formato A4!... Ele mostra uma pincelada emoldurada que se adapta a qualquer cor! Use-o para falar sobre pensamento criativo, arte, inovação ou mesmo personalidade, psicologia, inteligência emocional…100% grátis para uso pessoal e comercial, use-os no Powerpoint ou no Google Slides.Pronto a usar e
personalizável. Desenhos profissionais de alta qualidade.A informação é melhor compreendida com um bom design. Matemática? Mapas, garras, infografias e muitas fotos o guiarão através de um mar de conhecimento. Se você customizar este modelo e os elementos incluídos, você nos deixará vê-lo? Ciência? Premium A4 Adicionar aos favoritos
Desbloqueie este modelo e obtenha acesso ilimitado É um chapéu? O que será desta vez? Você não precisa entrar em contato com uma editora, apenas este modelo editável! Personalize as páginas com tudo o que é necessário... E o mais importante, mais as pessoas vão lembrar de você.Paul Arden Ads Ads Ads Adicionar aos favoritos Geralmente é
considerado ético fazer o que é correto em todos os momentos. A matéria é com você, e o projeto é conosco! Personalize este modelo e crie seu próprio livro do estudante com exercícios, teoria, o que você precisar! Usamos várias cores e o estilo gráfico Memphis,... Adicionar aos favoritos Este conjunto de slides em formato A4 será muito útil para
transmitir suas informações sobre ética e valores, especificamente sobre o tema da diversidade racial. Com muitos layouts de slides para escolher, você pode fazer uma apresentação espetacular em PowerPoint ou Google Slides na metade do tempo. Adaptamos o formato para este fim e incluímos algumas instruções para impressão... Adicionar aos
favoritos Se seus parentes passam em sua casa toda semana para comer seus deliciosos pratos, você deve ser um grande cozinheiro. Tabelas de alocação de orçamento?... Este modelo é o ponto de partida perfeito! Ele tem um estilo kawaii bonito que irá iluminar os slides e um design editável que você pode passar horas e horas editando se quiser.
Free PowerPoint Infographics & Google slides Modelos gratuitos do PowerPoint EducaçãoCiênciaTecnologiaNatalOutonoModelo de apresentação com cores neutrasSe você não precisa de um design muito complicado, este é o template perfeito para sua apresentação. O design... Ou é um elefante? Adicionar aos favoritos Ainda nos lembramos de
nossos livros do estudante. Use este tema para falar sobre educação, escrever ou apresentar os exercícios aos seus alunos de uma forma original e divertida.Modelo de apresentação vintage com moodboardDeixe uma impressão em seu público com este original template de apresentação gratuito. Com seu visual e cores originais, este tema é perfeito
para falar sobre LGBTI, criatividade, arte ou festivais de música.Modelo de apresentação de caderno de composiçãoEste modelo imita um fichário e o conteúdo da sua apresentação pode ser colocado nas páginas pautadas. Bem, sim, este modelo, mas porque se trata de amizade! Ele consiste em um design em formato A4 (e pronto para imprimir,
então você só tem que se preocupar em adicionar seu conteúdo) que lhe permitirá falar sobre a ética e... Talvez nós divaguemos demais, mas se você quiser ensinar sobre ética e valores, este modelo foi projetado com a impressão em mente. Também vem com algumas fotos para inspirar as crianças e uma boa... É a ocasião perfeita para contar aos
seus alunos a importância da leitura para ampliar seus horizontes. Adicionar aos favoritos Ética e valores: coisas que ditam como as pessoas se comportam (ou devem se comportar), sempre com o objetivo de fazer o bem. Este tema acolhedor será uma grande ajuda nas apresentações sobre decoração, cosméticos, mindfulness ou outros tópicos onde
você quer transmitir paz de espírito ao seu público.Modelo de apresentação com gradientes arco-írisEste modelo gratuito possui fundos coloridos com gradientes abstratos. Adicionar aos favoritos Inculque nos pequenos o hábito de ler com este modelo imprimível em formato A4 sobre a maravilhosa história de Branca de Neve. Mas o que é o correto?
Inspire-se neste modelo e imprima os slides para que você possa grampeá-los juntos. Aproveite este design cheio de páginas com ilustrações adoráveis deste clássico da literatura, com o qual, além de apresentar a história, você pode ensinar as crianças sobre as... Agora, precisamos pensar em mais uma coisa: diversidade de gênero, não só no local de
trabalho, mas... Ele está cheio de ilustrações e planos de fundo lindos que farão... Este tema moderno apelará ao seu público através das suas formas geométricas e estrutura. Nós vivemos em uma sociedade onde há diversidade em todas as pessoas que a formam, isso é o que torna o ser humano único! A... Faça uma viagem ao passado e deixe as
imagens e ilustrações realistas deste design darem...
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