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- Aceda ao site https://time.graphics/ e clique em English para alterar a língua 

https://time.graphics/
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- Clicar em Criar ou Iniciar sessão para criar/entrar (n)uma conta. 
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- Agora, deverá inscrever-se 
preenchendo os dados e clicando em 
Inscreva-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se já tiver uma conta basta preencher 
os dados e Iniciar sessão  
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Para começar a construir o friso cronológico clicar na área de trabalho 
e escolher a opção pretendida: 

Novo período de tempo 

Novo evento 

Tabela de percentagens 

Tabela de estatística 

Inserir estatística de um site 

Agrupar eventos criados 

Estatística do site Yandex 

Ferramentas do Google 
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Iniciar o friso com uma linha de tempo (azul) e depois adicionar eventos (verde). 
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Inserir imagem, vídeos, mapas, ficheiros ... 

Configurar o aspeto e a 
posição dos elementos. 
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Guardar o friso criado 
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O modo de visualização permite ainda 
 diversas opções de trabalho. 

Depois de Salvar, abre o modo de visualização. 

Clicar nos elementos 
para obter a informação 
relativa a cada um deles 
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TimeGraphics! 

Bom trabalho com  


