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Como apresentar um trabalho oralmente 
 
Temos sempre a necessidade de fazer apresentações orais para explicarmos de 
forma clara à audiência o trabalho que nós fizemos, através da pesquisa. 
 
Para o sucesso da apresentação temos de ter em conta certos aspectos: 
 

1. Audiência – temos que adequar a nossa linguagem ao público que nos vai 
ouvir, isto é às pessoas para as quais nós vamos falar. Por exemplo, se formos 
falar para os nossos colegas da escola sobre um assunto que eles não 
conhecem muito bem temos que tentar explicar de forma mais simples possível 
para eles poderem entender. 

 
2. Duração – As apresentações têm sempre um tempo limite. Por isso temos que 

estruturar a nossa apresentação de forma a caber dentro do tempo que nos foi 
atribuído. Por exemplo, se temos apenas 10 minutos não podemos querer falar 
sobre muita coisa. Temos que ecolher as informações mais importantes para 
falar. 

 
3. Estruturação do trabalho – Precisamos sempre da ajuda do PowerPoint para 

fazermos a apresentação oral. No entanto, não podemos incluir no PowerPoint 
toda a informação pesquisada. O que vamos colocar no PowerPoint são 
tópicos que nos ajudam a lembrar do assunto que nós temos que explicar. 
Numa apresentação oral não devemos fazer simplesmente uma leitura do 
trabalho.  

 
4. Elaboração de Notas – Já que não podemos incluir toda a informação no 

PowerPoint, temos que elaborar notas no papel no caso de esquecermos 
alguma informação, e assim podermos rapidamente dar uma vista de olhos 
para reactivar a memória. 

 
5. Preparação – o sucesso mesmo da apresentação depende muito da 

preparação. Antes da apresentação temos que preparar, isto é fazer um ensaio 
da apresentação para os colegas de grupo. Assim podemos corrigir os erros, 
reestruturar a apresentação se estivermos a ultrapassar o tempo estipulado, 
preparar melhor os diapositivos do PowerPoint se algumas animações estão a 
atrapalhar a apresentação. Para estarmos bem preparados temos que não só 
decorar, mas também estudar bem o assunto para o podermos entender. 
Assim se alguém fazer-nos uma pergunta vamos poder responder. 

 
6. Apresentação – Esta é a última etapa. No início temos a tendência de 

ficarmos nervosos. Toda a gente sente isso, por isso não devemos ficar mito 
preocupados. Assim que começarmos a falar o nervosismo vai desaparecendo. 
Um truque para controlarmos o nervosismo é termos na cabeça que nós 
estamos preparados e vamos surpreender as pessoas pela positiva.   
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No entanto, a apresentação pode ficar mais fácil se: 
 

� Iniciarmos a apresentação usando uma afirmação ou imagem que 
cause impacto junto do público; 

 
� Falarmos de forma clara e com calma; 
 
� Usarmos exemplos concretos para reforçar as afirmações; 
 
� Repetirmos as ideias mais importantes para reforçar a compreensão; 
 
� Usarmos humor e vivacidade; 
 
� Concluirmos a apresentação reforçando as grandes linhas de força do 

tema tratado; 
 
� Estimularmos e aceitarmos de boa vontade as perguntas do público; 
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