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- Aceda à página https://spark.adobe.com, escolha a opção “Comece agora” (1), 
selecione uma das opções (2) para criar uma conta. 

 

 

https://spark.adobe.com/pt-BR/
https://spark.adobe.com/pt-BR/
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- Escolha as opções “+” (1) ou “Confira” (2) para começar um novo projeto a partir 

de um modelo existente. 
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- Iniciar um projeto a partir de um modelo. 

-  Escolha o modelo pretendido (1) e depois “Criar a partir de” (2).  
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- Opções na área de trabalho: “+” Adicionar Texto, fotos, ícones ou logos (1); 
alterar o modelo escolhido (2), o design (3), as cores (4), a disposição dos 
elementos (5) e o tamanho do trabalho (6). 

 

 

 

 

 

 
Este painel vai 
alterando e 
mostrando as 
opções relativas 
a cada elemento.  
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- Selecione os elementos que pretende alterar (texto, imagem…) com um 
“click” ou “duplo click” em cima dos mesmos. 

Exemplo:  

TEXTO (1) 

- Um “click” permite 
rodar a posição do 
texto. 

- Duplo “click” permite 
alterar o texto. 

 

FORMA/ IMAGEM  (2) 

- Um “click” permite 
rodar a posição da 
forma/ imagem. 

- Duplo “click” permite 
alterar a forma/ 
imagem. 

 

 

 



AE Macedo de Cavaleiros | Biblioteca Escolar 

Workshop   Ferramentas digitais na sala de aula – Adobe Spark 

- Quando terminar pode fazer o Download do seu trabalho (1) em diferentes 
formatos para impressão ou …  
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- … Compartilhá-lo (2) de diferentes modos através da opção Publicar (3). 

- Também pode Convidar (4) alguém para editar o seu trabalho. 

 

 
 



AE Macedo de Cavaleiros | Biblioteca Escolar 

Workshop   Ferramentas digitais na sala de aula – Adobe Spark 

- Iniciar um projeto a partir de um modelo. 

- Escolha a opção “Começar  do zero” (1) e de seguida o tipo de projeto/ 
tamanho que pretende realizar (2).   
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- De seguida, pode escolher as imagens para o seu projeto: a partir da 
coleção apresentada (1), procurando por temas (2) ou usando as suas  
próprias imagens (3). 
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- Na etapa seguinte é apresentada uma sugestão de apresentação para o 
trabalho. Se não for do seu agrado pode editar o trabalho escolhendo as 
opções do menu apresentadas anteriormente (1, 2, 3, 4, 5, 6). 
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- No painel inicial pode gerir os seus projetos (1) ou personalizar o design 
dos mesmos (2). 
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Bom trabalho com o 

Adobe Spark 


