
UM CURSO TÉCNICO E FUNCIONAL SOBRE COMO CRIAR 
APRESENTAÇÕES IMPACTANTES E MEMORÁVEIS



O CHORA PPT, nosso curso de apresentações, 
é um big hit da Perestroika e continua firme 
e forte em nosso portfólio. Prepare-se para 
revolucionar seu modo de montar uma aula, 
vender um projeto, motivar seus funcionários 
ou desenvolver qualquer tipo de apresentação. 
Aqui vamos te ensinar a construir 
apresentações impactantes e memoráveis no 
Keynote, no PowerPoint ou no Prezi, através 
de storytelling e técnicas de layout. 

Além de aperfeiçoar suas noções de layout 
(alinhamento, cores, imagens, etc), vamos te 
ajudar - utilizando o poder do storytelling - 
a transformar um aglomerado de slides em uma 
história com princípio, meio e fim.  
 
A notícia boa é que o ser humano é um 
bichinho fascinado por histórias. A notícia 
ruim é que você nunca mais vai conseguir 
ignorar esses aprendizados na hora de criar 
novas apresentações e até mesmo analisar as 
de outras pessoas.



SE LIGA NO PROGRAMA

O CURSO CONTA COM  
4 AULAS, DIVIDIDAS 
EM 2 BLOCOS DE CONTEÚDO: 
STORYTELLING E LAYOUT



BLOCO STORY TELLING
Storytelling é a mais antiga 
forma de passar conhecimento 
através das gerações. Claro, 
nossos antepassados não davam 
exatamente este nome, mas 
estiveram desde sempre apoiados 
na tradição oral. Esta "ciência" 
nada mais é do que a maneira 
como contamos uma história para 
que ela fique gravada na mente 
de quem ouve. Ela representa a 
maneira como olhamos para 
diversos fatos e formamos nossas 
opiniões, já que somos feitos 
inteiramente de histórias.

Vamos dar início ao nosso curso 
falando sobre storytelling, a 
linha lógica por trás do que se 
fala para construirmos 
histórias e discursos com 
técnica. Vamos trabalhar com 
tese e narrativa para entender 
porque uma apresentação deve 
sim ser tratada como uma 
estrutura, com picos 
emocionais, densidade de 
conteúdo e engajamento. Afinal, 
o seu público merece muito mais 
do que apenas um slide atrás do 
outro. 



BLOCO LAY OUT
Nessa parte do curso, vamos 
entender como um bom layout 
envolve um conjunto de   
fatores, imagens e conceitos.  
Aqui trabalharemos com layout, 
imagens, agrupamento, contraste, 
alinhamento, cores, fontes, 
composição, vídeos e áudios, 
destacando a utilização de 
recursos de animação a favor do 
seu storytelling e apresentando 
diferentes situações onde 
gráficos podem resolver aquele 

slide cheio de informações com 
várias dicas de construção de 
layout ou onde um bom 
alinhamento pode trazer mais 
fluidez e harmonia para a sua 
apresentação. Além disso, 
teremos ótimas dicas de onde 
encontrar imagens que expressem 
os conceitos desejados e como 
baixar, editar e entender os 
direitos de uso de imagens, 
vídeos e áudios.



PINHO FORNARI  
O Pinho já cursou geologia, teve uma gravadora, mas foi como diretor 
de criação na publicidade que se tornou referência em apresentações. 
Acredita que para qualquer desafio, seja um relatório ou uma 
estratégia global, é preciso desenvolver um material que nos deixe 
seguros, prenda a atenção e, obviamente, atinja seu objetivo. Sua 
experiência vem de trabalhos para marcas como Nike, Mercedez-Benz, 
Red Bull, Ambev e Globo. 

PROFESSOR DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO



ANDRÉ LOMBARDI  
Curioso desde de pequeno, formou-se psicólogo na PUC-SP e se 
especializou em daseinsanalyse e psicologia do corpo, além de se 
tornar pesquisador em epistemologia. Hoje, faz atendimentos clínicos 
em seu consultório. Criou o Labirinto, um laboratório de experiências 
relacionadas aos temas de corpo, arte e filosofia. Fez parte da 
equipe de Diretores de Whatever da Perestroika, desenvolvendo 
experiências de aprendizagem. Já trabalhou na área de educação 
infantil como educador, desenvolvendo projetos de ciência com grupos 
de alunos. 

PROFESSOR DE BRASÍLIA



ESCOLHA QUAL CIDADE VOCÊ TEM  
INTERESSE EM REALIZAR O CURSO.

DATAS  
E INVESTIMENTOS



DEPÓSITO, DINHEIRO OU PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO 
TEMOS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PAGAMENTO À VISTA
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PARA SE INSCREVER 
CLIQUE AQUI

https://www.perestroika.com.br/matriculas/1088/login/


AS VAGAS SÃO 

LIMITADAS E A SUA 

MATRÍCULA SÓ ESTÁ 

DE FATO GARANTIDA 

APÓS PAGAMENTO. 

FALE COM A GENTE!



Lançamos também um curso inédito 
que é complementar ao chora ppt: 
O CHORO SOLTO.  

Um curso prático sobre oratória 
para quem busca performar 
apresentações impactantes e 
memoráveis.  
 

Caso você queira fazer o COMBO dos 2 
cursos juntos, pode ser uma ótima 
oportunidade para uma “formação” 
integral em como montar 
apresentações, abrangendo uma esfera 
tanto técnica quanto prática. 

Converse com a gente para saber mais 
sobre o investimento desse pacote.



MARI ROCHA

+55 11 960 627 145  
+55 11 997 306 576

CHOREI@PERESTROIKA.COM.BR
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