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Senhores Diretores; 

 

Lançado em 2013, o Canva é uma ferramenta online que tem a missão de garantir que 

qualquer pessoa no mundo possa criar qualquer design para publicar em qualquer 

lugar.  

Todo professor é um designer da Educação, e pode contar com o auxílio do Canva, um 

software de design gráfico gratuito que oferece inúmeras possibilidades de criação. 

Com essa ferramenta, são possíveis produzir apresentações, infográficos, cartazes e 

posts para redes sociais de maneira prática para engajar ainda mais os alunos nos 

estudos.  

Pensando nisso, a EFAPE realizará, no dia 10 de novembro de 2021, das 14h às 

15h30, mais uma formação sobre a ferramenta Canva, no canal Desenvolvimento 

Profissional 1 CMSP - Desenvolvimento Profissional - YouTube, do CMSP CMSP - 

Centro de Mídias da Educação de São Paulo (educacao.sp.gov.br).  

O objetivo dessa transmissão será proporcionar um aprofundamento ainda maior nos 

conhecimentos sobre o Canva Educação https://www.canva.com/pt_br/educacao/ . 

Esta é uma plataforma de design que simplifica a criação, a colaboração e a 

comunicação visual dentro e fora da sala de aula. O design é bem intuitivo e as 

ferramentas são simples de usar. No Canva, o usuário tem acesso a mais de 1 milhão 

de fotos, ícones e layouts, e o conteúdo poderá ser compartilhado com seus alunos, 

que podem, inclusive, colaborar com o material.  

Esta será a terceira formação sobre o tema. Acessem aqui 03/05/21 - Desvendando 

Ferramentas: Canva - YouTube a formação introdutória sobre o Canva (realizada em 3 
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de maio de 2021), e aqui 15/09/21 - Desvendando Canva - Anos Iniciais - YouTube a 

formação sobre o Canva para os Anos Iniciais (realizada em 15 de setembro de 2021). 

Confira o guia prático Guia para os Professores - January 2021 - SP (canva.com) sobre 

como começar a usar a ferramenta.  

 

Contamos com a participação de vocês! 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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