
Legal Design
Passo a Passo Canva



Na barra de ferramentas preta, Em FOTOS ,  digite   a
imagem que procura. Ex. :  Law.

Clique na imagem que escolher.

A imagem sempre aparece no centro da
folha e para diminuir ou aumentar o
tamanho dela, "puxe" a bolinha branca.

IMAGENS1 .

Como cortar imagens na forma redonda:

Em elementos, procure a opção
QUADROS ,  escolha VER TUDO e selecione
o formato em circulo. Em seguinte,
arraste a imagem para dentro do circulo.



FORMAS2.
Como inserir formas:

Na barra de ferramenta preta, escolha a opção
elementos. Procure por FORMAS, clique em VER TUDO e
escolha a forma que deseja inserir .

Para alterar cor, clica na forma, em seguida na barra de
ferramenta branca clique no quadrado com a cor.



TEXTO3.

Na barra de ferramenta preta, escolha a opção texto. Em
seguida escolha "Adicionar um pouquinho de texto"

Como inserir texto:

Com a caixa de texto selecionada, aparecerá uma barra
de ferramentas com o fundo branco com todas as opções
de configurações.

Para editar as configurações do texto:



ÍCONES4.

Na barra de ferramenta preta, escolha a opção
elementos. E digite o ícone que deseja.

Como inserir ícones:

Para mudar a cor do ícone:

Ícone selecionado, aparecerá uma
barra de ferramentas com o fundo
branco com todas as opções de
configurações. Clique no quadrado
com a cor



ÍCONES4.

Na primeira página do canva, assim que
você fizer o login, na lateral esquerda, tem
a opção KIT DE MARCA. Slecione e insira os
códigos das cores da sua marca.

Para inserir a paleta de cores da sua marca:

Dica: Para encontrar itens parecidos
ou salvar este ícone, clique nos
3 pontinhos que aparecerá
palavras chaves e opções de
ver itens parecidos e adicionar
a pasta de curtidas. 



HIPERLINKS5.

Primeiro, selecione o elemento ou texto em que deseja
inserir um link.

Nesse caso, vamos inserir um link na logo da Bits.  Depois
que eu cliquei na imagem, na barra de ferramentas
brancas clique na opção das "correntes" e insira o l ink
que deseja.

Como inserir :

https://bitsacademy.com.br/


Na barra de ferramentes azul,  clique nos 3 potinhos.

DOWNLOAD6.
Como baixar o arquivo do canva em Powerpoint:

Escolha a opção ver tudo e
procure pelo powerpoint.
Basta clicar e fazer o
download.



Para compartilhar com outra pessoa o documento, na
barra de ferramentas azul,  clique em COMPARTILHAR e
escolha a opção COPIAR LINK. 

COMPARTILHAR
DOCUMENTO

7.



C - círculo
L- linha 
R- retagulo ou quadrado 
T- texto
CTRL + A  -  seleciona todos os elementos da página
CTRL + G  -  agrupa os elementos selecionados
CTRL + D  -  duplicar item selecionado
SHIFT + R  -  ativa e desativa a exibição das réguas

ATALHOS8.


