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Acesse: www.canva.com1
LOGIN
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Login (opção 2): clique aqui
para efetuar o login.

Login (opção 1): clique aqui
para efetuar o login.

LOGIN



3 Login (opção 1): abrirá as opções de login através do 
facebook e do google (gmail), conforme abaixo:  

Obs: caso já possua uma conta no 
canva.com, basta apenas clicar nos 
botões do facebook, gmail ou inserir 
e-mail e senha que ele o redirecionará.

LOGIN
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Login (opção 2): abrirá as opções de 
login através do facebook , do google 
(gmail) ou outro e-mail.

LOGIN



5 Bem-vindo a tela incial do Canva.com!
Create a Design: clique aqui 
para começar a sua edição!

EDIÇÃO



6 Agora escolha o modelo de layout!
Ex: Instagram post, Facebook post, 
web banner, etc...

Ou, se preferir 
redimensione seu 
formato!

EDIÇÃO
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Exemplo: A NHS encaminhará um 
modelo de card WhatsApp no formato 
1000x1000 em jpg ou png. 

EDIÇÃO



8 Acesse “create a design” e, após clique no canto 
superior esquerdo em “use e custom dimensions”.  

EDIÇÃO



9 Antes de iniciar a edição, primeiro delimite 
o número de pixels. Essa proporção 

normalmente  será enviado pela NHS 
juntamente com a arte. 

EDIÇÃO



10 Pronto! Agora você pode 
iniciar a sua edição.  

EDIÇÃO
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Clique em “UPLOUDS“.

EDIÇÃO



12 Clique em “Uploud your own images“.

EDIÇÃO



13 Clique em “Uploud your images“
e selecione o card WhatsApp da 
sua biblioteca.

EDIÇÃO



14 Pronto! Sua imagem já está na 
sua galeria.

EDIÇÃO



15 Clique na imagem para 
inserí-la no layout.

Arraste os cantos da imagem para 
redimensioná-la até cobrir toda a 
área branca do layout.

EDIÇÃO



16 Pronto, a sua imagem � cará assim!

Note que na parte inferior da sua imagem há 
dois campos vazios para preencher com os 
seus dados, o campo de telefone e o de e-mail. 

EDIÇÃO



17 Para inserir o seu telefone e o seu e-mail, 
basta clicar no menu “TEXT”na barra lateral. 

EDIÇÃO



18 Selecione o terceiro estilo de parágrafo 
para incluir os seus dados. Ao clicar, note 
aparecerá uma caixa de texto em seu layout.  

Basta clicar na caixa de texto e 
digitar seu número de telefone e/
ou seu e-mail.

EDIÇÃO



19 Para editar o seu texto há um menu superior no qual 
você poderá mudar a cor do texto, o posicionamento, 
trocar a fonte, aumentar a fonte, entre outros. 

Para inserir o seu e-mail basta fazer o mesmo processo. 
Clique no estilo de parágrafo ao lado para inserir a caixa 
de texto e no menu superior para editá-lo.

EDIÇÃO
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Pronto! Seu telefone e seu 
e-mail � carão assim. Agora 
basta inserir sua logo ao lado.

EDIÇÃO



21 Para inserir sua logo cique no menu 
lateral em “UPLOUDS”

EDIÇÃO



22 Basta clicar em “Uploud your own images” para inserir a sua 
logo ou apenas abrir a pasta e arrastá-la para dentro do 
layout. O download será feito automaticamente. Lembre-se 
de inserir a logo em png, sem fundo.

EDIÇÃO



23 Pronto, agora é só clicar na logo. Ela aparecerá no seu 
layout, então, basta redimensioná-la e colocá-la ao 
lado do seus contatos. 

Ela � cará assim!

EDIÇÃO



24 Seu arquivo está pronto. Agora é só fazer o download. 
Note que no menu superior há um botão para fazer 

o download do arquivo. Basta clicar.

DOWNLOAD



25 Agora é só renomear o arquivo 
e salvá-lo em sua pasta.

DOWNLOAD
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O seu arquivo � nal � cará assim. Agora é 
só divulgá-lo. Boas vendas!
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