
MANUAL PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE TRELLO 



 

O Trello é um sistema para gerenciamento de tarefas

que nos permite a criação de quadros extremamente

versáteis e monitoráveis, adicionando qualquer tipo

de tarefa a ser gerenciada: compromissos, lista de

coisas a fazer, imagens de referência ou de

andamento.  Podemos dizer que é a ferramenta de

produtividade mais eficiente que temos na

atualidade. A Casa da Ju utiliza o Trello para

gerenciar, junto com o cliente, os projetos em

andamento, é uma forma de todos termos acesso

rápido aos processos. Não conhece o Trello? Foi

pensando em você que criamos esse pequeno manual

para utilizar a ferramenta em seu projeto conosco.

VOCÊ SABE O QUE É O TRELLO? 



 

O Trello pode ser acessado em um computador pelo site, ou via aplicativo para celular, disponível para Android e iOS.

A Casa da Ju cria um quadro com os dados do seu projeto e te convida para participar da edição. Você precisa

realizar um cadastro simples para interagir com o quadro.

POR ONDE COMEÇAR? 



Ao abrir o quadro do seu projeto, você encontrará as seguintes colunas, também chamadas de listas: 

·     PROJETOS

É onde sinalizo tudo que vai ser produzido, tudo que está em andamento e faço uploads de arquivos que você poderá

acessar sempre que necessário.

 ·     DEFINIÇÕES

Elaboramos um lista de tudo que precisa ser definido para o andamento do projeto.

·     REUNIÕES

Além dos lembretes para datas de reunião, montamos uma pequena ata do que foi decidido em cada um de nossos

encontros, presencial ou on-line.

 ·     PERSPECTIVAS

É onde partilhamos as imagens do seu projeto. 

·     ETAPAS

Você saberá todos os passos do nosso trabalho, para nos mantermos alinhados sobre a etapa atual e aquelas que

estão por vir.

O SEU 

PROJETO 

NO TRELLO 



QUADRO
EXEMPLO 

 

**As colunas podem sofrer variações de acordo com o projeto



 

As informações contidas nas colunas são particularidades do seu projeto, com itens específicos da sua casa. E dentro de

cada um destes itens podemos adicionar as respectivas informações necessárias. Podemos colocar a foto de um item já

escolhido, os dados das medidas, suas ideias, ou o que quiser.



 

EXEMPLO
Lista do Trello com  os itens resumidos

 

Cartão com detalhes do item:  onde podemos inserir etiquetas,

descrição, foto e inclusive mencionar alguma data que pode ficar

no calendário do quadro 



Além das colunas, o uso das etiquetas nos ajudam a entender em que etapa está cada item do quadro. 

São elas:  

 

**As etiquetas podem sofrer variações de acordo com o projeto



 

Você pode sempre deixar um comentário com suas opiniões, dúvidas,  fazer

alterações, acrescentar comentários e informações dentro dos itens, adicionar

etiquetas. Quero que você se sinta à vontade para mexer no quadro. É justamente

por isso que a ferramenta existe, para trabalharmos juntos.



 

Sempre que for acessar o quadro pelo computador, você deverá

utilizar o site www.trello.com

Abrindo o quadro pelo aplicativo, você terá acesso direto do seu

celular em qualquer momento do dia.  Caso você querer acrescentar

membros da família ao quadro, basta enviarmos o convite para os e-

mails destas pessoas. A partir daí, elas terão acesso inclusive para

editar o quadro.
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FICOU ALGUMA DÚVIDA?


