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DESENHAR POSITIVO/NEGATIVO

USANDO

FORMAS

Este exercício pressupõe que todos os alunos já possuem uma pen, introduzida na
porta USB, e que será reconhecida pelo sistema como “Disco Amovível (E:)” o E:
pode variar para F: ou qualquer outra letra.
1 – Definir uma NOVA PASTA com o nome PAINTS
a) Botão INICIAR / Computador / Disco Amovível (E:) / <Enter> – para abrir
b) Nessa Janela clica em Nova Pasta;
c) O sistema cria uma nova pasta chamada Nova pasta (1…2…)
Se esse nome estiver a azul e com o cursor a piscar basta escrever o nome
que lhe quer atribuir e clicar em <Enter>;
Se não, clique sobre Nova pasta com o botão direito do rato e escolha Mudar
Nome … e depois escreva o nome e dê <Enter>;

2 – Activar o programa utilitário “PAINT”
2a) Botão INICIAR/Todos os Programas/Acessórios/Paint.
2b) Execute os seguintes passos:
Passo 1. Seleccionar a Forma Rectângulo e desenhar um que se ajuste à
dimensão da sua janela de trabalho.
Passo 2. Use a mesma forma para desenhar vários Rectângulos e Quadrados
dentro do Rectângulo maior.
• Para desenhar um Quadrado, prima e mantenha a tecla das maiúsculas
enquanto desenha a figura.
Passo 3. Use a Forma Círculo para desenhar vários Círculos e Ovais no seu
desenho.
• Para desenhar um Círculo perfeito, prima e mantenha a tecla das
maiúsculas enquanto desenha a figura.
Passo 4. Use as Formas Linha Recta ou Linha Poligonal para desenhar vários
Triângulos no seu desenho.
• Para desenhar uma Linha Vertical, Horizontal ou Diagonal, prima e
mantenha a tecla das maiúsculas enquanto desenha a linha.
Passo 5. Use a ferramenta Pincel Fino (ponta redonda média) para desenhar
algumas Figuras Livres no espaço que resta.
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Recomendação:
Não sobreponha quaisquer Formas
Mantenha as Formas separadas
Mantenha as Formas afastadas das margens do desenho
Não aproxime muito as Formas
Passo 6. Seleccione a Ferramenta Linha Recta e desenhe duas ou três linhas
Verticais entre o Topo e Base do seu desenho. Lembre-se de premir e manter a
tecla das maiúsculas durante o desenho das linhas.
Passo 7. Seleccione a Ferramenta Linha Recta e desenhe duas ou três linhas
Horizontais entre os limites Esquerdo e Direito do seu desenho. Lembre-se de
premir e manter a tecla das maiúsculas durante o desenho das linhas.
Passo 8. Escolha a Ferramenta Colorir (Balde) e comece a colorir com apenas
uma cor (experimente o Preto) os espaços opostos.
EFEITO PRETENDIDO (+/-)

3 – Guarde o trabalho num ficheiro com o nome POSINEG na pasta PAINT
2a) Menu Ficheiro/Guardar Como
2b) Na nova Janela “Guardar Como” seleccionar a seta ▼ no campo “Guardar em”
e escolher com o rato a sua pasta PAINT – ver o campo “Guardar em:”
2c) Dar ao ficheiro o nome POSINEG e clicar “Guardar”.
FIM DA ACTIVIDADE
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