
 

  

 

     Compile facilmente texto, imagens, vídeos e outros tipos de conteúdo em um formato 

interativo online, aplique esquemas de cores e layouts criados por designers ou deixe o Sway sugerir 

elementos de design que correspondam ao seu conteúdo, pesquise e importe conteúdo relevante de 

outras fontes. Compartilhe seus Sways concluídos na Web. 

Entrar 

• Acesse sway.office.com. 

• Clique em Entrar na barra de menu superior e entre com sua conta Microsoft, corporativa ou 

escolar do Microsoft 365. 

• Acesse o vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=eGu5pkKX2pY 

Criar no Sway 

 

Na página Bem-vindo ao Sway, selecione uma das seguintes opções: 

 

Criar Novo, se quiser começar do zero. 

Iniciar com base em um tópico, se quiser que o 

Sway forneça conteúdo básico para você. Digite o 

tópico na caixa Insira um tópico e selecione 

Criar estrutura de tópicos. 

Observação: Se não for possível encontrar dados 

públicos suficientes sobre o tópico, o Sway fará 

sugestões de tópicos relacionados. Escolha o 

tópico mais relevante e selecione Criar estrutura 

de tópicos. 

Orientação: https://www.youtube.com/watch?v=eGu5pkKX2pY 

Manual de orientações do Sway 

https://sway.office.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eGu5pkKX2pY
https://www.youtube.com/watch?v=eGu5pkKX2pY


 

Iniciar com base em um documento, se quiser importar conteúdo de um arquivo existente. 

Navegue até o arquivo e selecione-o; em seguida, selecione Abrir. 

 

Adicionar conteúdo no Sway 

1. Selecione o ícone + na parte inferior do cartão ao qual deseja adicionar conteúdo. 

2. Selecione texto, imagem, vídeo ou outros tipos de conteúdo. 

Adicionar conteúdo no Sway 

 

 



 
 

 

Criar e compartilhar no Sway 

Alterar o design 

1. Na guia Design da barra de menus, selecione Estilos. 

2. Selecione o tema desejado. 

3. Selecione Personalizar, no painel Estilos, para ajustar uma parte específica do tema aplicado, como 

cor, fonte e ênfase da animação. 

Alterar o layout 

1. Selecione a guia Design na barra de menus. 

2. No painel Estilos, escolha se o conteúdo deve rolar verticalmente, horizontalmente ou 

aparecer como uma apresentação. 

 

 

 

 



 

Visualizar seu Sway 

Ao visualizar o Sway, é possível ver como ele será exibido para outras pessoas quando você 

decidir compartilhá-lo. 

 Para visualizar o andamento do trabalho a qualquer momento, clique na guia Design. 

 Selecione Reproduzir na barra de menus superior para experimentar seu Sway por 

completo (inclusive opções de interatividade que você tiver adicionado). 

 

 

 

 

 

 

Compartilhar o 

seu Sway 

É muito fácil 

compartilhar os Sways 

finalizados. Familiares, 

amigos e colegas 

podem ver suas criações 

na Web sem ter que se 

inscrever, entrar ou baixar algo. 

1. Na barra de menus superior, escolha compartilhar. 

2. Selecione uma opção para compartilhar seu Sway. 

Observação: Suas opções nesse menu dependem do tipo de conta que você usou para entrar no Sway. Você 

pode alterar as configurações de privacidade de um Sway sempre que quiser ter mais controle sobre o que 

compartilha. 

Para ter uma visão mais detalhada de todas as opções de compartilhamento disponíveis, 

confira Compartilhar o seu Sway. 
 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/compartilhar-o-seu-sway-1cf853b8-ef7e-46b0-b704-003e58d28998
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