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APRESENTAÇÃO DO CURSO 

Caro Cursista,  
 

Com essa apostila estamos iniciando o Curso de Introdução à Educação Digital – 
BotoSet Linux. Esse curso integra um conjunto de políticas públicas voltadas à inclusão 
digital. Esperamos que você participe da construção deste processo formativo, aprendendo 
sobre mídias e tecnologias, no contexto do Linux Educacional, e que maneje ferramentas de 
produção e outros programas de computador. 
 

É importante que você também reflita sobre a tecnologia digital e as possibilidades 
de mudanças que as mesmas possam provocar em sua trajetória pessoal e profissional. A 
chegada das tecnologias de informação e comunicação - TICs na escola provoca desafios e 
problemas, cujas soluções vão depender das potencialidades de cada escola, do trabalho 
pedagógico que nela se realiza, de seu corpo docente e discente, de sua comunidade 
interna e externa, dos propósitos educacionais e das estratégias que propiciam 
aprendizagem. 
 

Precisamos compreender a realidade em que atuamos e planejar a construção de 
novos cenários, de novos saberes, com as novas tecnologias e aprender a lidar com a 
diversidade, a abrangência e a rapidez de acesso às informações, com novas possibilidades 
de comunicação e interação, novas formas de aprender, ensinar e produzir conhecimento. 
Não há só um caminho, nem só uma solução – ao contrário, há uma gama de possibilidades 
em que poderemos até encontrar novas respostas para velhas perguntas. 
 (Texto extraído e adaptado da apostila Introdução a Educação Digital, do MEC) 
  
Objetivos 

• Propiciar aos cursistas a apropriação de recursos das Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TICs  na plataforma BotoSet Linux, bem como de procedimentos 
metodológicos para aplicação dos mesmos;  

• Conhecer alguns recursos básicos do computador; 
• Fomentar as trocas de experiências, o enriquecimento teórico-prático e o 

entrosamento do grupo; 
• Refletir sobre a utilização e a importância de computadores e da internet na vida e   

na educação do cidadão. 
 
 
Metodologia 

A metodologia do curso será marcada pela interatividade entre alunos-professor-
objeto de estudo, com a finalidade de familiarizar o grupo com a utilização das ferramentas 
computacionais na elaboração de textos, apresentações e construção colaborativa virtual, 
com vistas à inserção do cidadão na sociedade do conhecimento e da interação virtual. 

  O curso será desenvolvido na modalidade presencial e de forma prática, com carga 
horária de 40h na Sala de Informática (SI) do NTE ou da Escola, explorando os recursos do 
computador em: 

 
• Conhecendo o Computador 
• Introdução ao Ambiente BotoSet Linux  
• Navegação na Internet – Pesquisa Escolar e Intercâmbio  
• Edição de Textos e Apresentações Multimídia 
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  A carga horária e os conteúdos ficam assim distribuídos: 
 

Dias CH CONTEÚDO 
1 04 Conhecendo o Computador 
3 12 Introdução ao BotoSet Linux 

3 12 Internet – Pesquisa Escolar e Intercâmbio  

3 12 Edição de Textos e Apresentações Multimídias 

10 40  
  
Avaliação 
 

A certificação da participação no curso será condicionada ao seu desempenho e está 
baseada, principalmente, na observação da sua participação/cooperação e do 
desenvolvimento de atividades práticas. As produções serão avaliadas pelos seguintes 
critérios: 

• Conclusão no tempo previsto; 
• Domínio dos recursos envolvidos; 
• Criatividade e aspectos de formatação e apresentação; 
• Nível de participação individual e interação com o grupo; 
• Nível de aprofundamento dos temas propostos. 

 
  Portanto, será um processo contínuo e formativo que resultará em um conceito final. 
Além desses critérios, o participante do curso será considerado com aproveitamento 
satisfatório quando estiver dentro das seguintes regras do curso: 
 

• Pontualidade, sendo tolerado um limite de quinze minutos de atraso; 
• Será tolerado um limite de três faltas justificadas com atestado médico. 
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1. CONHECENDO O COMPUTADOR 

 

  Um computador é composto de várias partes. Cada uma delas possui uma função 
específica como dispositivos de entrada, processamento e de saída de informações. 

  O computador é, basicamente, uma máquina que recebem dados, realiza o 
processamento destes dados e fornece resultados. 

 
Sua estrutura básica pode ser representada pelo esquema a seguir: 

 

Hardware - é tudo o que pode se ver e tocar no computador, ou seja, é a parte física 
propriamente dita: CPU, monitor, teclado, mouse, etc. 

Software - são os programas, como o Sistema Operacional Linux ou Windows, o Editor de 
Textos, o Editor de desenho etc. Eles são responsáveis em dizer ao hardware o que fazer e 
como fazer. 

Memória Principal ou RAM – é a memória disponível para armazenar instruções, dados e 
os resultados obtidos. O seu conteúdo é perdido sempre que o computador é desligado.  

  A menor unidade de informação guardada na memória é um BIT, representado por 
dígitos binários (0 ou 1).  A capacidade de armazenamento de dados é medida em bytes 
(grupo de 8 bits), sendo que cada byte equivalente a um caractere ou símbolo do teclado. 
Os múltiplos do byte são: 

• Kilobyte  (1 Kb  = 1024 bytes) 
• Megabyte  (1 Mb  = 1024 Kb  = 1024 x 1024 bytes ) 
• Gigabyte   (1 Gb  = 1024 Mb  = 1024 x 1024 x 1024 bytes) 
• Terabyte   (1 Tb  = 1024 Gb  = 1024 x 1024 x 1024 x 1024 bytes)  

Nessa unidade você conhecerá alguns conceitos e termos técnicos específicos da 
área computacional e ao final deverá ser capaz de reconhecer os periféricos de um 
computador e identificar sua função.  
 

UNIDADE 
DE SAÍDA 

MEMÓRIA 
PRINCIPAL 

CPU 
UNIDADE 

DE ENTRADA 

MEMÓRIA 
AUXILIAR 
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Memória Auxiliar – é utilizada para armazenar informações permanentemente, evitando 
que as dados da memória RAM sejam perdidos. Vejamos algumas: 

Disco rígido ou HD (Hard Disk) - é um disco que se localiza dentro do 
gabinete e possui grande capacidade de armazenamento: 10, 20, 40,  80, 120, 
160, 250 GB .... 

Disquete - é um disco flexível bem menor que o disco rígido e pode ser 
transportado de um lugar para outro, com capacidade de armazenamento de 
1,44 MB. 

CD-Rom - é um disco óptico com maior capacidade de armazenamento que os 
disquetes. Também pode ser transportado de um lugar para outro, possui 
capacidade de armazenamento de cerca de 700 MB. Existem vários tipos: CD-R, 
CD-RW, etc. 

  DVD – evolução do CD com capacidade de 4,7 GB a 9,4 GB.  

Pendrive - é um dispositivo de armazenamento constituído por uma memória 
flash e um adaptador USB para interface com o computador. Podem ter a 
capacidade de 64MB até 8GB de memória portátil e alta velocidade na leitura e 
gravação de dados. Geralmente possui formato compacto para facilitar o 
transporte.  

Outros Dispositivos Periféricos 

Impressora - quando conectada a um computador tem a função de dispositivo 
de saída, imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro resultado de um 
processamento ou aplicação.  

Scanner - é um aparelho de leitura ótica que permite converter imagens, fotos, 
ilustrações e textos em papel, num formato digital que pode ser manipulado em 
computador. Por exemplo, é possível "passar" uma capa de revista ou uma 
fotografia para a tela de seu micro. Tem a função de dispositivo de entrada. 

WebCam - Como o próprio nome diz, WebCam é uma Câmera de vídeo 
projetada para computadores que acessam a Web ou Internet. Normalmente é 
usada para fazer videoconferência, gravações de vídeo e para tirar fotos digitais.  

 
Sistema Operacional - é um programa básico que proporciona a interação entre o usuário 
e o computador. O sistema operacional deve ser o primeiro programa a ser instalado no 
computador, pois é a partir do mesmo que outros programas poderão ser utilizados. Ele é 
ativado quando o equipamento é ligado e tem a função de coordenar o uso do hardware e 
software. Os mais conhecidos são: Unix, Windows e Linux. 

Programas Aplicativos - São softwares produzidos para fins específicos. Veja alguns 
exemplos na tabela abaixo: 
 

Categoria do Software Sistema Operacional 
Windows 

Sistema Operacional 
Linux 

Editor de Textos Microsoft Word BrOffice.org Writer 

Planilha de Cálculo Microsoft Excel BrOffice.org Calc 

Editor de Apresentações Microsoft PowerPoint BrOffice.org Impress 

Editor de Desenhos Paint TuxPaint e KolourPaint 

Navegador da Internet Internet Explorer Firefox 

Gerenciador de Arquivos e Pastas Windows Explorer Konqueror 
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O Sistema Operacional Linux: O nome Linux surgiu da união de Linus + Unix. Linus é o 
nome de um finlandês (Linus Torvald) que uniu-se ao projeto GNU (“Gnu is Not Unix / Gnu 
não é Unix).” - e possibilitou o surgimento da idéia de software livre em oposição ao 
domínio do software proprietário.   

  Segundo o site do projeto GNU (www.gnu.com), software livre é uma questão de 
liberdade, não de preço. Mais especificamente, ele se refere a quatro (04) liberdades, para 
os usuários do software: 

• Liberdade de copiar e executar o programa; 
• Liberdade de estudar como o programa funciona, tendo acesso total ao código fonte; 
• Liberdade de alterar e aperfeiçoar o programa como desejar; 
• Liberdade de distribuir uma nova versão. 

  Entre as várias opções de distribuições de Linux o Debian constitui uma das 
principais, na qual se baseiam várias personalizações tais como: Kurumin, Muriqui, e o 
Ubuntu. 

  Atualmente, existem várias opções de interfaces gráficas para Linux. As mais 
populares são a KDE (K Desktop Environment) e a GNOME. 
 
Atividade de Prática de Fixação de Conteúdos 
 

 
 
 

1 - De acordo com sua função específica, quantas e quais são as partes de um Computador? 
R: ______________________________________________________________ 
 
2 – Diga com suas palavras o que entendeu por Hardware e Software. 
R:____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3 – Como você explicaria o que é Sistema Operacional? 
R: ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 ESCREVA ABAIXO SUAS DÚVIDAS E DEPOIS PROCURE ESCLARECÊ-LAS COM O   
 PROFESSOR: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 Data: ______/____________/_______ 
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2. INTRODUÇÃO AO BOTOSET LINUX 

 
  
 O Boto surgiu como uma versão personalizada da distribuição Kurumin destinada ao 
desenvolvimento de aplicações pedagógicas nas salas de informática das escolas públicas 
estaduais. Segundo a equipe de desenvolvimento, são objetivos do projeto: 

• A difusão da filosofia Gnu-Linux nas escolas; 
• Estimular a utilização de programas de livre distribuição na comunidade escolar; 
• Estimular a capacitação de professores e alunos em software aberto; 
• Utilizar os computadores como ferramentas que contribuam para melhoria da 
qualidade do ensino; 

• Elaborar e desenvolver projetos educacionais baseados em software livre; 
• Propiciar a inclusão digital da população brasileira; 
• Estimular o espírito de pesquisa, a cooperação e formação da cidadania entre os 
alunos da Rede Pública de Ensino. 

A versão atual do projeto Boto é resultado de um convênio entre SEDUC e UFPA, 
sendo denominado BOTOSET (Servidor de Estações de Trabalho), permite a utilização de 
máquinas que estavam consideradas como obsoletas como estações de trabalho além de 
proporcionar maior segurança e controle nas ações desenvolvidas nas salas de informática.  

  Este material pretende apresentar e explorar as operações básicas com a 
personalização BotoSet Linux, que é a versão adotada pela SEDUC.  

 
Efetuando Login 

  Alguns segundos após ligar o microcomputador, aparecerá uma tela solicitando o 
nome do usuário e depois a senha. Essa identificação é criada normalmente no momento 
da instalação do sistema operacional. Às vezes pode ter uma identificação padrão 
automática, configurada pelo administrador do sistema. Concluída a inicialização do seu 
ambiente de trabalho, você estará em um ambiente gráfico. Para começar, vamos entender 
melhor a área de trabalho (desktop) do ambiente Gráfico KDE. 
 
A Área de Trabalho 

A figura representa a Área de Trabalho do BotoSet Linux, que compreende o fundo 
de tela, os ícones e a barra de tarefas. É nesta área que as janelas dos programas 
executados são exibidas. Conheça, agora, os elementos que a compõem. 

 

Nessa unidade você aprenderá sobre o Sistema Operacional BOTOSET Linux, 
conhecerá suas características e, ao final, deve estar apto a utilizar com segurança 
as principais ferramentas desse sistema. 

 

 
Ícones 

Barra de Tarefas 
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Ícones da Área de Trabalho 

 

Disquete – exibe uma janela do gerenciador de arquivos Konqueror permitindo o 
acesso aos arquivos armazenados no disquete. 

 
Pidgin - Mensageiro via Internet – executa o aplicativo de mensagens on-line. 

 

Navegador Web Firefox – abre o Firefox permitindo a navegação em páginas da 
Internet. 

 

OppenOffice.org – executa o pacote BrOffice.org contendo editor de texto, 
planilha de cálculo e editor de apresentações. 

 

Pasta pessoal – abre o gerenciador de arquivos Konqueror exibindo o conteúdo 
da pasta do usuário. 

 
NOTA: Quando um pendrive é conectado ao computador, um ícone é exibido na área de 
trabalho. Clicando-se nele, exibe-se a janela do Konqueror com o conteúdo do pendrive. 

A Barra de Tarefas 

 
 
O menu Aqui 
 Clicando no botão  “Aqui”  surgirá um menu com as seguintes ações e programas 
aplicativos: 

 
 

NOTA: Para executa um aplicativo ou um 
endereço da página web de forma rápida clique 
em Executar Comando e na janela que abrir 
digite o nome do aplicativo ou endereço desejado. 
Por exemplo: para abrir o Editor de Texto 
Simples digite KWrite, depois clique no botão 
Executar. 
 

Botão aqui - aciona um menu que permite executar "Ações" e "Aplicativos".  
 

Firefox - Navegador Web 
Pasta Pessoal – Meus Arquivos 

Pidgin – Mensageiro via Internet 
Acesso a Área de Trabalho 
Internet 

In
ic

ia
li
z
a
ç

ã
o

 
rá

p
id

a
 

Lixeira – Guarda arquivos excluídos 

Korganizer 

Janelas abertas - Exibe as janelas de todas as aplicações em execução. 
Para alternar entre as mesmas basta clicar na opção desejada. 

Relógio – Posicione o mouse para ver  
a data ou clique para ver o calendário. 
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Usando o Teclado 
 

Nas atividades de 1 a 3 você irá aprender a usar o teclado digitando um pequeno 
texto. Aprenderá, também, a SALVAR seu trabalho no disco rígido. Preste muita atenção, 
pois este procedimento será freqüente no seu trabalho com o computador. 
 
Atividade de Prática 01: Digitar um texto. 

Digite o texto mostrado na figura acima. Solicite orientação do professor para usar teclas e 
obter caracteres especiais (letras e símbolos do teclado). Para: 
 
• Movimentar o ponto de inserção do caractere digitado – teclas de direção 
• Acentuar - primeiro tecle o acento depois a letra. 
• Escrever em letras maiúsculas - ative a tecla CAPS LOOK. 
• Começar uma nova linha – Tecle ENTER. 
• Obter inicial maiúscula ou o segundo caractere da tecla – segure a tecla SHIFT. 
• Apagar caracteres – use a tecla BACKSPACE ou DELETE (veja a diferença).  
• Obter o terceiro caractere da tecla – segure a tecla ALT GR. 
• Usar o teclado numérico reduzido (lado direito do teclado) – ative a tecla NUM LOOCK. 

 
Atividade de Prática 02: Gravar ou Salvar  o trabalho. Siga os seguintes passos: 
 
a. Na Barra de Menu, clique em Arquivo, em seguida escolha  Salvar como. Isso exibirá 

a janela abaixo: 

 

 
b. Em Localização, clique e escreva um nome para seu arquivo (p.ex: “Teclado”) 

c. Não altere o local (Pasta) onde será guardado (pasta pessoal -  Home do usuário). 

d. Para finalizar a operação clique no botão Salvar. 
 

Barra de título Barra de Menu Barra de Ferramentas 

Barra de Rolagem 
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Atividade de Prática 03: Começar um novo texto. Faça o seguinte: 
a. Clique no menu Arquivo – Novo 
b. Digite um texto com pelo menos dois parágrafos. 
c. Salvar o arquivo na Pasta do usuário com o um nome relacionado com o seu conteúdo. 
d. Clique no menu Arquivo – Sair ou no botão X (Fechar a janela) da Barra de Título.  
 
Atividade de Prática 04: Conjugar verbos. 
a.  Clique no menu Aqui, selecione Utilitários e clique em Gconjugue. 
b.  Procure conjugar verbos nos tempos e modos com os quais encontre dificuldade. 

 

 

 

 

 

 
Atividade de Prática 05: Calculadora científica. 

a. Clique no menu Aqui, selecione Utilitários e clique 
     em SpeedCrunch.  

b. Faça alguns cálculos. Se precisar, peça orientação 
     do professor.  
 

 

 

 
 
Menu Gráficos: 

O mouse é uma ferramenta muito importante e em geral tem dois 
botões. Existem também mouses com três botões sendo um para 
rolagem de tela (vide figura ao lado).                                           
Quando você movimenta o mouse, um ponteiro se movimenta de 
modo correspondente na tela do monitor de vídeo.  

A aparência do ponteiro se altera conforme o objeto sobre o qual ele 
está localizado. 

 
O mouse pode ser operado por meio de: 

• Um clique - significa que você deve clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse 
quando o ponteiro estiver sobre a opção objeto (ícone ou menu) desejado.  

• Clique duplo - você deve clicar rapidamente duas vezes seguida com o botão esquerdo 
do mouse quando o ponteiro estiver sobre um ícone de programa.  

• Arrastar e soltar - esse procedimento envolve quatro etapas: clicar, manter o botão 
pressionado, mover o mouse e soltar o botão na posição desejada. 

• Um clique com o botão direito – exibe um menu de atalho ou menu de contexto. 

Usando o Mouse 

 

• KPDF - Visualizador de arquivos pdf 
• Gwenview - Visualizador de imagens 
• Ksnapshot - Programa capturador de tela 
 

• TuxPaint -  Programa para desenhar 
• Kolour Paint – Editor de desenhos 
• Gimp -  Editor de imagem 

Digite o Verbo 
Clique no botão Conjugar 

 

Dica: Você pode usar as teclas ALT + F2 para abrir a 
janela Executar Comando e abrir esses aplicativos 
digitando seu comando (nome). 
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Ferramenta "Mágica" (Efeitos especiais) 
 

• Espelhar - gira as imagens horizontalmente.  
• Girar - gira as imagens de ponta-cabeça (verticalmente). 
• Borrar - borra (desfoca) partes da imagem usando o mouse.  
• Quadricular - transforma partes da imagem em ladrilhos. 
• Negativo - inverte as cores de partes da imagem.  
• Arco-Íris - desenha usando um pincel com as cores do arco-íris.  
• Giz - faz partes da imagem parecerem com desenhos a giz.  
• Pingar - faz partes da imagem ficam gotejadas ou respingadas.  
• Fagulhas - desenha fagulhas amarelas brilhantes.  
• Desbotar - desvanece as cores de partes da imagem. 
• Preencher - preenche uma área com uma determinada cor. 
• Engrossar – engrossar parte do desenho. 
• Afinar – afina parte do desenho. 
 

 
Atividade de Prática 06: Desenhar à mão livre. 
 
Nesta atividade você usará o Programa para desenhar TuxPaint. Explore suas ferramentas, 
depois crie um desenho à mão livre para você treinar o uso do mouse. Então, mãos à obra! 
 
Clique no menu Aqui, selecione Gráficos e clique em TuxPaint (figura abaixo). 

a. Se necessário use o apagador (borracha), para apagar algum traço não desejado. 
b. Ou use a ferramenta Desfazer, para desfazer as últimas ações não desejadas. 
c. Não querendo gravar o desenho, clique no botão Novo. Não aceite guardar o desenho 

para começar outro. 
 
NOTA: Quando o ponteiro do mouse está sobre o botão da ferramenta, uma descrição da 

mesma aparece na parte inferior da tela. 
 
KolourPaint é um programa de edição de desenho simples e fácil de usar. Conheça agora 
suas características e comece a criar belos trabalhos.   
 
A janela do KolourPaint 
 

 
 

Barra de atalhos 

Barra de título 
Barra de menus 

Área de trabalho 

Opções de  
ferramentas 

 

Cor Principal  
e  

Cor de fundo  

Transparente 

Paleta de cores 

Caixa de 
Ferramentas 
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Dicas:   
- Na Paleta de cores a cor principal é escolhida com o botão esquerdo do mouse e a cor do 

fundo com o botão direito. 
- Para desenhar arraste o mouse na área de trabalho. O botão esquerdo do mouse desenha 

com a cor principal e o botão direto com a cor de fundo. 
 
Ferramentas de desenho 

• Linha  e Linhas conectadas  - Na paleta de cores selecione a cor da linha. Clique 
na ferramenta. Nas opções de ferramentas escolha a espessura do traço. Clique e arraste 
na área de trabalho para desenhar. 

Dicas: 

- Mantenha a tecla Shift pressionada para desenhar linhas perfeitamente horizontais, 
verticais e com ângulos múltiplos de 45 graus. 
- Encerre o traçado de linhas conectadas com o botão direito do mouse. 

• Curvas  - Selecione a cor da linha. Clique na ferramenta. Nas opções de ferramentas 
escolha a espessura do traço. Clique e arraste para desenhar uma linha - isto configura os 
pontos inicial e final. Clique acima ou abaixo da linha e arraste para definir a concavidade 
da curva. Para terminar clique com o botão direito do mouse.  

• Elipse , Polígono , Retângulo  e Retângulo arredondado  - Selecione a 
cor da linha de contorno (cor principal) e se desejar a de preenchimento (cor de fundo). 
Clique na ferramenta desejada. Escolha a espessura da linha. Clique numa  das opções de 
preenchimento - você poderá optar por Sem Preenchimento, Preencher com a Cor de 
Fundo e Preencher com a Cor Principal. Clique e arraste para desenhar.  

 
Dicas: 
- Elipse: Mantenha a tecla Shift pressionada e arraste para desenhar um círculo. 
- Retângulos: Mantenha a tecla Shift pressionada e arraste para desenhar um quadrado. 
- Polígono: Use o botão direito do mouse para encerrar. 
 

• Preencher  - Selecione a cor de preenchimento. Clique na ferramenta Preencher e 
em seguida no interior de uma figura fechada. O botão esquerdo do mouse preenche 
com a cor principal. O botão direto do mouse preenche com a cor de fundo. 

• Caneta - Selecione a cor do traço, clique na ferramenta e arraste para desenhar a 
mão livre. 

• Pincel  e Pulverizar  (Spray) - Selecione a cor. Clique na ferramenta.  Nas 
opções de ferramentas escolha uma das formas e arraste para desenhar a mão livre. 

• Borracha  - Clique na ferramenta. Nas opções de ferramentas escolha uma das 
formas e arraste para fazer correções no seu desenho. 

• Borracha de Cor  - Clique e arraste para substituir os pontos da cor principal de seu 
desenho pela cor de fundo.  

• Seletor de Cores  - Selecione a ferramenta. Clique com o botão esquerdo numa cor 
existente em seu desenho para atribuir nova cor principal. Para atribuir a nova cor de 
fundo, clique com o botão direito. O KolourPaint retornará à última ferramenta 
selecionada. 
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• Texto  - Selecione a cor do texto. Clique na ferramenta e arraste na área de 
trabalho para abrir uma caixa de texto. Após digitar e formatar o texto clique fora da 
caixa de texto para encerrar. 

• Seleções  - Clique na ferramenta e arraste para selecionar uma área de seu 
desenho. Para mover a seleção, clique e arraste-a. Para Excluir pressione a tecla 
Delete.  Para fazer uma cópia da mesma, escolha Editar > Copiar e em seguida 
Editar > Colar. 

NOTA: Existem duas opções de seleção - o Opaco (padrão) e o Transparente. Se você 
usar o modo de seleção Transparente, a cor de fundo da seleção ficará transparente.  
 
Atividade de Prática 07: Poluição do ar. 
• Disciplinas relacionadas: Ciências, Química, Biologia e Educação Artística. 
• Séries: Ensino fundamental e ensino médio 
• Carga horária: 2 horas/aula 
• Pré-requisitos: domínio do mouse 
 
Desenvolvimento: 
 

• No programa KolourPaint crie um desenho 
que retrate uma das formas de poluição (veja 
exemplo na figura ao lado). 
• Crie um texto que aborde o tema proposto. 
• Salve seu trabalho segundo a orientação do 
professor. 

Temas propostos: Poluição de rios, poluição sonora, poluição visual, desmatamento, 
folclore, esporte e saúde, segurança no trânsito etc... 

                                                                   
Atividade de Prática 08: Desenhar conforme o modelo. 
 
I - A bandeira do Pará.  

 
a. Use formas poligonais prontas e linhas. 
b. Preencha o desenho com as cores da bandeira. 
c. Grave/Salve o arquivo com nome “Bandeira”. 
 

 
  
II – Paisagem carioca  
 
a. Use formas prontas, linhas retas e curvas. 
b. Use a caneta para criar outros desenhos 
c. Preencha com as cores que preferir. 
d. Salve o arquivo como “Pão de Açúcar”. 

* Desenho original de Bruno A. De Freitas, 11 anos 
 

 
 
 



                                   
 

Núcleo de Tecnologia Educacional  

Introdução à Educação Digital 
 

16 

 

 
Aplicações mais usadas – na parte superior do menu são listados os aplicativos mais 
usados recentemente, permitindo um acesso rápido aos mesmos. 

 

Documentos recentes – Permite abrir rapidamente os últimos arquivos utilizados. 

Procurar arquivos/pastas – aplicativo para localizar arquivos e pastas no disco rígido. 

Configurações do sistema – permite alterar configurações de vídeo, teclado, mouse, 
data, hora, etc...desde que tenha permissão para isso. 

Ajuda – exibe o centro de ajuda do KDE com manuais e tutoriais de aplicativos. 

Bloquear Sessão - Trava a área de trabalho e solicita a senha de usuário para liberar a 
janela.  

Fechar Sessão... - encerra a sessão em uso, permitindo o acesso com novo nome de 
usuário. 
 
Manipulando pastas e arquivos 

Arquivos são um conjunto de dados organizados, segundo a sua natureza e o seu 
uso no disco rígido, podendo armazenar informações de textos, imagens etc. As Pastas, 
também chamadas de Diretórios, são locais de armazenamento de arquivos e de outras 
pastas no computador.  
 
A pasta do Usuário 

Para acessar sua pasta de usuário, onde seus trabalhos são armazenados, clique no 
ícone “Pasta pessoal” na área de trabalho ou na inicialização rápida da Barra de tarefas.  

Será executado o Konqueror, um aplicativo através do qual, você pode manipular 
unidades de disco, pastas e arquivos. Pode também ser utilizado como navegador da web, 
porém, quando iniciamos o Konqueror, ele assume a função de gerenciador de arquivos, 
tendo como ponto inicial a pasta do usuário.  

 

Conteúdo da pasta ou 
unidade de disco selecionada 

 

Pasta ou unidade de 
disco selecionada 

 

Painel 

Caixa de endereços 
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Utilizaremos neste curso o Konqueror apenas como gerenciador de pastas e 

arquivos, e o Firefox como navegador da Internet. 
 
A organização do disco 

Imagine suas unidades de disco como se fossem enormes fichários que você pode 
organizar seguindo uma determinada estrutura. Para guardar seus arquivos de uma forma 
organizada você poderá criar pastas e a partir destas poderá criar subpastas. 

No lado esquerdo da janela temos as unidades de disco e suas pastas. Se você clicar 
sobre uma dessas pastas, verá, no lado direito da janela o seu conteúdo. 

Toda a estrutura mostrada no lado esquerdo da janela pode ser alcançada a partir da 
caixa Endereços. 

Em algumas pastas você pode observar o sinal + que significa que contém 
subpastas. Ao clicar sobre este sinal, as subpastas serão exibidas e surgirá o sinal -. Clique 
sobre este, e as subpastas não serão exibidas. 
 
O Painel Lateral 

No painel localizado à esquerda da janela do Konqueror temos dois ícones 
importantes: a Pasta Pessoal, também chamada Pasta Home, e a Pasta Raiz. 

 
• A Pasta Home: Exibe as pastas de todos os usuários cadastrados no sistema, porém, 
um determinado usuário terá acesso apenas aos arquivos armazenados em sua pasta. O 
Diretório do Usuário (também chamado de Pasta do Usuário) é o local onde se encontram 
os arquivos e as pastas dos usuários. Podemos criar novas pastas, copiar, mover, apagar e 
executar outras funções bastante úteis para o sistema de arquivos. 

 

•  A Pasta Raiz: permite o acesso às pastas dos usuários (Home) e às mídias de 
armazenamento (disquete, Cd e pendrive) 

 

    
Atividade de Prática 09: Criar pastas dentro da pasta Home. 
 
a. Selecione a pasta Home.  
b. Na barra de menu  clique em Editar - Criar Novo - Pasta.  
c. Será exibida a caixa de diálogo Nova Pasta.  
d. Digite seu nome e clique em Ok. 
 
 

Pastas dos usuários 

 

Pendrive 

Unidade de CD 

Unidade de disquete 
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Atividade de Prática 10: Criar um Portfólio. 
 
Proceda conforme mostrado na atividade anterior, para criar cada uma das pastas do seu 
Portfólio, conforme é mostrado na figura abaixo. 
 

                                            
 

Atividade de Prática 11: Renomear pastas e arquivos. 
 
a.  Selecione o arquivo ou pasta que será renomeado. No caso, a pasta Imagens. 
b.  Na barra de menu escolha: Editar - Renomear. 
c.  Na caixa de edição digite o novo nome (Figuras) e pressione Enter. 

 
Atividade de Prática 12: Criar outra pasta Imagens dentro da pasta Curso. 
 
Atividade de Prática 13: Copiar arquivos 

a. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo 
“Teclado”, que você criou no Kwrite e salvou na pasta 
Home/aluno. 

b. No menu de atalho que surge escolha Copiar. 

c. Na unidade de disco ou pasta destino, no nosso exemplo a 
pasta Textos localizada no portfólio Curso, clique com o 
botão direito do mouse e escolha Colar. 

 

Observações: 

� Proceda da mesma forma para copiar pastas. 

� O procedimento também pode ser feito com a opção “Copiar 
para” do menu de atalho que por sua vez exibe as mídias de 
armazenamento e as pastas existentes. 

Atividade de Prática 14: Movendo arquivos. 

a. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo “teclado” que você criou no 
Kwrite e salvou na pasta Home/aluno. 

b. No menu de atalho que surge escolha Cortar. 

c. Na unidade de disco ou pasta destino, no nosso exemplo a pasta Apresentações 
localizada no portfólio Curso, clique com o botão direito do mouse e escolha Colar. 

Observações: 

� Proceda da mesma forma para mover pastas. 

� O procedimento também pode ser feito com a opção “Mover para” do menu de atalho 
que por sua vez exibe as mídias de armazenamento e as pastas existentes. 

 

 
 
 



                                   
 

Núcleo de Tecnologia Educacional  

Introdução à Educação Digital 
 

19 

 

 
Atividade de Prática 15: Excluindo arquivos e pastas. 
 
a. Selecione o arquivo ou pasta. No caso, a pasta Figuras. 
b. Na barra de menu escolha: Editar - Mover para o lixo.  
c. Será exibida a caixa de diálogo para confirmação. 
d. Se realmente quiser excluir o arquivo clique em Enviar para a Lixeira. 

 

Atividade de Prática 16: Excluir o arquivo “teclado” da pasta Apresentações. 
 

Atividade de Prática 17: Utilizando o Botão direito do mouse. 

Todas as ações descritas anteriormente podem ser efetuadas com o uso do botão 
direito do mouse que quando acionado exibe um menu de atalho.  
 
Atividade de Prática 18: Recuperando arquivos da pasta Lixo. 
 Quando um arquivo é movido para a pasta lixo, o mesmo pode ser recuperado ou 
excluído definitivamente.  

Acesse a lixeira clicando no ícone Lixo localizado na barra de tarefas. Será exibido um 
menu de atalho com as seguintes opções: 

 

• Abrir em uma nova janela – abre a lixeira mostrando todo seu conteúdo. 

• Esvaziar Lixo – limpa a lixeira, e, portanto, todos os arquivos serão excluídos 
definitivamente. 

 
b. Escolha Abrir em uma nova janela. Clique com o botão direito do mouse sobre o 
arquivo “teclado” que foi excluído da pasta Apresentações.  Surgirá o menu de atalho 
abaixo: 

 
  

 c. Clique em Restaurar para recuperar o arquivo. Observe em que pasta ele foi colocado. 
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Observações:  

•  A opção Remover excluí o arquivo definitivamente e o mesmo não mais poderá ser 
recuperado. 

• É possível efetuar operações com arquivos e pastas utilizando o teclado.  
  Os principais atalhos são: 
 

 

 
 
 
Atividade de Prática 19: Acessando arquivos ocultos 
 
  Os desenhos criados no Tuxpaint são armazenados em uma pasta oculta. Podemos 
acessá-los de duas maneiras: 

a. Selecione a pasta com seu nome de usuário.  

b. No menu Ver clique em Mostrar Arquivos Ocultos. Serão exibidas as pastas ocultas. 
Observe que os nomes delas iniciam com ponto.  

c. Abra a pasta .Tuxpaint e em seguida a pasta Saved. 

d. Agora você pode renomear, copiar ou mover os desenhos para outra pasta. 
 
Outra maneira: Na barra de endereços do Konqueror digite o caminho: 

/home/seu_nome_usuario/.tuxpaint/saved 

 

 

Atividade de Prática 20: Acessando o conteúdo das mídias de armazenamento. 

 

 

 

Copiar: CTRL + C Renomear: F2 

Colar: CTRL + V Mover para o lixo: DELETE 

Cortar: CTRL + X Remover: SHIFT + DELETE 

 a. Clique na Pasta   
Raiz para  visualizar 
o ícone Média. 

 b. Clique em Média para exibir as mídias de 
armazenamento conectadas ao seu  PC.  

 c. Dê clique duplo no ícone da mídia 
que deseja explorar (Pendrive, 
CD-Rom, Disquete ou HD) 
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Atividade de Prática 21: Programa para captura de tela Ksnapshot. 

a. Clique no menu Aqui, selecione Gráficos e clique em Ksnapshot. 
b. Escolha a opção Região, em Atraso do snapshot marque o tempo (5 seg). 
c. Selecione a região a ser capturada arrastando o mouse (figura do ícone do BotoSet). 
d. As imagens podem ser gravadas (Salvar Como) em vários formatos. Escolha JPG.  
e. Guarde o seu arquivo na pasta Imagens do seu portfólio. 
 
 

 

 
Menu Multimídia: 
 

• Amarok - reprodutor de aúdio.  
• Kaffeine - reprodutor de mídias (aúdio e vídeo).  
• Kmix - mixador de som. 
• K3B – gravador de CD e DVD. 

 
Atividade de Prática 22: Reprodutor de mídias Kafeine. Reproduzir um CD de 
música ou DVD. 
 

           
 
 O Kaffeine é um media player mais tradicional, que oferece suporte a todo tipo de 
formato de vídeo e áudio, incluindo filmes, CDs de música e praticamente qualquer outro 
formato que você puder encontrar. O kaffeine permite acesso rápido a importantes fontes 
de mídia. Nele podemos: 

O Modo de Capturar traz  as 
opções: Tela inteira, Janela 
sob o cursor e Região. 

Se quiser capturar outra imagem, 
clique em “Novo Snapshot”. 
. 
 

Você também pode capturar uma janela pressionando as teclas ALT + PRINTSCREEN. 
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• Reproduzir Playlist: tocar uma lista de músicas selecionadas; 
• Codificação do CD de áudio: permitir copiar faixas de um CD de áudio para o HD; 
• Reproduzir CD de áudio: tocar um CD de música; 
• Reproduzir DVD: visualizar vídeo, imagem, música a partir de DVD; 
• Reproduzir VCD: visualizar vídeo no formato VCD. 

 
Atividade de Prática 23: Mixador de som KMix. Alterar volume da placa de som. 
 
 
 
 
Para configurar o microfone:  
 
No guia Saída deixe marcadas todas as 
opções, e deslize o nível do marcador para 
cima.  
 
 
 
Atividade de Prática 24: Usando o K3B (gravador de CD e DVD). Gravar dados 
em um CD. 
 
a. Selecione – Novo Projeto de CD de Dados e arraste (pastas ou arquivos) para projetos 

atuais para serem gravados (a capacidade do Cd é de 700 Mb ou 80 min). 

b. Clique no ícone de propriedade na barra de ferramenta: , selecione a aba 
configurações. Esta janela apresenta 4 opções para multisessão: 

c. Sem multisessão – ao fim da gravação fecha o CD, não permitindo gravar mais dados 
posteriormente. 

d. Iniciar multisessão – permite adicionar mais dados posteriormente. 

e. Continuar multisessão – continua a gravação de CD. 

f. Terminar multisessão – termina a gravação e não permitindo gravar mais dados 
posteriormente. 

c. Depois de ter configurado o K3b, clique em Iniciar a Cópia do CD . Surgirá uma 
janela de monitoração, espere até que termine a gravação. 
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3. INTERNET – PESQUISA ESCOLAR E INTERCÂMBIO  

 

• O que é Internet 

A Internet é uma gigantesca rede mundial de computadores espalhados por todo o 
planeta e interligados entre si através de linhas telefônicas, antenas de rádio, cabos 
submarinos, canais de satélite e diversos outros meios de telecomunicação que tem como  
objetivo  estabelecer  a  troca  de  informações  e serviços,  unindo  usuários  particulares,  
entidades  de  pesquisa, bibliotecas e empresas de toda espécie.  Podemos também nos 
referir à Internet através de palavras como: Net, teia mundial etc. 

A Internet, como um todo, não é controlada por nenhuma pessoa ou organização, e 
ninguém sabe ao certo quantos usuários estão realmente conectados à grande rede, porém, 
as estimativas são de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo inteiro.  

• Histórico 

A Internet surgiu na década de 1960, nos EUA, em tempos de guerra fria, como uma 
estratégia de comunicação militar. Para evitar a destruição da rede no caso de um ataque, 
ela não possuía uma central, mas era composta por vários pontos instalados em lugares 
diferentes. 

Na década seguinte, essa rede de computadores começou a ser utilizada pelas 
instituições de pesquisa norte-americanas, e os cientistas usavam a Internet para trocar 
mensagens entre si. Durante muito tempo ela ficou restrita apenas ao uso acadêmico. No 
início da década de 1990 a rede foi aberta e surgem nos EUA vários provedores de acesso.  
Com isso, centenas de milhares de pessoas começam a pôr informações na grande rede e a 
Internet vira moda.  

A Internet chegou ao Brasil em 1988, para instituições de pesquisa e universidades. 
A exploração comercial foi iniciada em dezembro de 1994 como um projeto da Embratel, a 
partir de então sua popularidade cresceu rapidamente graças a uma interface gráfica 
desenvolvida para facilitar a busca de informações na rede. Hoje, no Brasil, temos inclusive 
provedores de acesso gratuito a Internet. 
 
• Como acessar a Internet 

Hoje existem diversas formas de se conectar a Internet, porém a maneira mais 
comum é através da rede telefônica. Seu computador deve estar conectado a um modem 
que por sua vez deve estar ligado à rede telefônica. Você deve também ter uma conta 
num provedor de acesso e um programa navegador instalado em sua máquina.  

 

Existem computadores ligados 24 horas ao dia à Internet, de modo que ficam 
conectados todo o tempo. São os servidores, que em grande maioria pertencem a 
empresas ou organizações. 

Nessa unidade iremos apresentar a Internet ou Web (World Wide Web), a rede 
mundial de computadores. Você criará sua conta de correio eletrônico e conhecerá 
algumas ferramentas de interação social, como e-mail e Blog. Ao final, deverá estar 
apto a pesquisar na Web, localizar uma dada informação e para tornar-se um 
cidadão do mundo digital. 
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Alguns desses servidores podem permitir apenas o acesso à Internet (provedores 

de acesso), outros podem conter páginas da Web (provedores de hospedagem) e 
outros podem oferecer o serviço de e-mail (provedores de e-mail). 

Após estar conectado à Internet através de um provedor de acesso, você precisa 
de um programa navegador para exibir as páginas da Web armazenadas nos diversos 
provedores de hospedagem espalhados pelo mundo. Os navegadores mais usados 
atualmente são: Internet Explorer e Mozilla Firefox. 

 
• O potencial pedagógico da Internet 

A antiga máxima de que na escola pouca coisa muda, mesmo no decorrer de muitos 
anos, já faz parte do passado. Os avanços tecnológicos afetam todos os setores da 
sociedade e, em conseqüência, as maneiras de ensinar e de aprender.  

José Manuel Moran1, “ensinar utilizando a Internet pressupõe uma atitude do 
professor diferente da convencional. O professor não é o 'informador', o que centraliza a 
informação. A informação está em inúmeros bancos de dados, em revistas, livros, textos, 
endereços de todo o mundo. O professor é o coordenador do processo, o responsável na 
sala de aula. Sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, motivá-los para a importância da 
matéria, mostrando entusiasmo, ligação da matéria com os interesses dos alunos, com a 
totalidade da habilitação escolhida”.  

 Cada dia aumenta, na Internet, os endereços nos quais se pode encontrar os mais 
variados tipos de aplicações educacionais como: divulgação de pesquisa, de apoio ao ensino 
e de acesso a textos, imagens e sons, com potencial de utilização na educação, juntamente 
com livros, revistas e vídeos. Por outro lado, a possibilidade de comunicação entre 
professores e alunos, entre professores e professores, entre alunos e outros colegas da 
mesma ou de outras cidades e países, abre um leque enorme para a implementação de 
novas ações pedagógicas que, se bem orientadas, farão a diferença no sucesso escolar dos 
educandos e no aprimoramento profissional dos educadores.   

 Entretanto, esse contexto exige do profissional de educação novas habilidades para 
lidar com essa geração que cresce convivendo com a tecnologia e com suas armadilhas. 
Cabe ao professor propiciar condições de uso da Internet para que o aluno perceba o que é 
informação e o que é “lixo” na Internet. O educador deve adotar critérios de avaliação de 
sites e metodologias de tratamento das informações, para que o educando não se aliene à 
prática do copiar e colar e desenvolva a competência da produção textual, a partir das 
informações obtidas na rede, relacionando-as com a leitura de mundo que ele fará a partir 
da realidade vivenciada. 

 Recorrer à Internet pode propiciar mais autonomia na busca e na aquisição do 
conhecimento. Entretanto, o uso deste recurso deve ser orientado de forma a encontrar 
métodos que explorem atitudes de independência e de responsabilidade.  

O diagrama abaixo apresenta algumas possibilidades de uso da Internet na sala de 
aula.  Conhecer e saber utilizar os recursos presentes na Web pode favorecer mudanças no 
processo de ensino e aprendizagem, propiciando diferentes modos de pensar, agir e se 
comunicar.  
 
 
 
 
 
                                            
1 MORAN, José Manuel. Como utilizar a Internet na educação. In: Ciência da Informação, vol.26, nº 2, 
Brasília. May/Aug. 1997. Disponível em: site da Revista on line Scielo Brasil: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651997000200006&script=sci_arttext&tlng= 
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Atividade de Prática 01: Responder o que se pede. 
 
 Observe o diagrama a seguir, que considera alguns aspectos do potencial pedagógico 
da Internet, e depois responda a questão proposta. Se precisar, peça ao professor para 
explicar o diagrama. 

 

 

• Quais itens do diagrama você considera relevante para melhorar o aprendizado do aluno e 
por quê? 

R: _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Serviços da Internet 

a) WWW (Word Wide Web - Teia de Alcance Mundial) 

 É a própria razão de ser da Internet. Conhecida simplesmente como web, é uma 
gigantesca coleção de páginas do tipo multimídia, armazenadas nos servidores da rede 
espalhados pelo mundo.  

b) Correio Eletrônico 

 Também conhecido como e-mail, permite a troca de correspondência e arquivos 
entre internautas que possuam conta em um provedor de e-mail. Existem muitos 
provedores que oferecem e-mail grátis dentre os quais podemos citar: 
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• Yahoo  www.yahoo.com.br 
• Gmail  www.gmail.com 
• Hotmail  www.hotmail.com 

Ao criar uma conta em um provedor de e-mail você recebe seu endereço eletrônico 
que pode ter a seguinte estrutura: nomedeusuário@provedor.com.br 

Exemplo:  anilzamaciel@yahoo.com.br 
 
c) Grupo de Discussão 

 Proporciona a troca de informações sobre os mais variados assuntos com pessoas do 
mundo inteiro. As informações mais antigas são excluídas automaticamente pelo serviço 
dando espaço para novas. Dentre os principais sítios que oferecem este serviço temos: 

• Grupos  www.grupos.com.br 
• Yahoo  http://br.groups.yahoo.com/ 

 
d) Lista de discussão 

Idêntico a um grupo de discussão, porém utiliza o correio eletrônico para 
comunicação. Neste caso o usuário decide quais mensagens devem ser excluídas. Veja 
alguns servidores de listas de discussão. 

• Servidor de listas de discussão da UFG  http://listas.ufg.br 
• Servidor de listas de discussão da UFPA http://listas.ufpa.br 

e) Chat 

Também conhecido como bate papo, proporciona a comunicação em tempo real 
com qualquer pessoa que esteja conectado a rede. Podemos usar o bate papo em vários 
sítios como: 

• UOL  http://www.uol.com.br 
• Terra http://www.terra.com.br 

f) Blog (Weblog) 
 É um serviço utilizado para o registro freqüente de informações. A maioria das 
pessoas tem utilizado os blogs como diários pessoais, porém, um blog pode ter qualquer 
tipo de conteúdo e ser utilizado para diversos fins.  

Uma das vantagens dos serviços de blog é permitir que os usuários publiquem seu 
conteúdo sem a necessidade de saber como são construídas páginas na Internet. Eis alguns 
sítios que oferecem o serviço: 

• UOL  http://blog.uol.com.br/ 
• Terra  http://weblogger.terra.com.br/ 
• Ig  http://blig.ig.com.br/ 
• Blogger https://www2.blogger.com 

g) Flog (Fotologs) 

 Flogs são blogs de fotos, ou seja, serviços que permitem que você coloque fotos na 
Internet com facilidade e rapidez. A maioria dos flogs é individual, seja de fotógrafos que 
tiram fotos de seu trabalho ou de pessoas que gostam de mostrar fotos de si mesmas e 
seus amigos. Dentre os sítios que oferecem este serviço podemos citar: 

• UOL  http://fotoblog.uol.com.br/   
• Terra  http://fotolog.terra.com.br/ 
• Flogão http://www.flogao.com.br/ 
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h) FTP (File Transfer Protocol – Protocolo para transferência de arquivos) 

O FTP é o padrão usado na Internet para transferência de arquivos entre 
computadores. É um dos serviços mais importantes da Internet e também responsável por 
um grande volume de tráfego de dados. Através desse serviço podemos fazer Downloads 
e Uploads de arquivos. 

Fazer um download ou baixar um arquivo nada mais que pegar para você algo que 
está na Internet, ou seja, copiar para seu computador arquivos armazenados num 
computador remoto conectado à Internet. O Upload é o inverso do download, ou seja, você 
envia arquivos de seu computador para um computador remoto conectado à Internet. 
 
O Navegador Mozilla Firefox 

O Mozilla Firefox é o navegador (browser) de Internet mais moderno e flexível 
existente atualmente e é também o que mais está crescendo em números de usuários em 
toda parte do mundo. É um Software de código aberto, livre e grátis com versões para 
Linux, Windows e Mac. 

 
 

• A barra de navegação 

Nesta barra são exibidas as ferramentas que permitem a navegação entre as páginas 
da internet. 

 

 

• Endereços de páginas da Internet. 

Para acessar uma página da Web o internauta deve conhecer o endereço (URL) da 
mesma e digitar na barra de endereços do navegador. Este endereço apresenta a seguinte 
estrutura: http://www.nomepagina.tipo.pais 

Barra de Título 

 
Barra de Navegação 

 

Abas de Navegação 

 

Área da Página 

 

Barra de Status 

 

Barra de Menu 

 

 Recarregar 

 Voltar  Avançar  Página inicial  Caixa de endereços   Ir 

 Parar 
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• http (Hyper Text Transfer Protocol) - é o método padrão de leitura das páginas que 
permite a comunicação entre os computadores. O http:// é inserido pelo 
navegador, portanto não é necessária sua digitação. 

• www (World Wide Web) – indica que é uma página da Web. 
• nomepagina – é nome da página (pessoal, empresa ou organização) 
• tipo - extensão que indica o tipo de serviço 
• pais – extensão que indica o país de origem. 

 

Veja na tabela a seguir alguns exemplos de extensões. 
 

tipo extensão  país extensão 

Comercial .com  Alemanha .de 

Governamental .gov  Brasil .br 

Educacional .edu  Canadá .ca 

Militar .mil  França .fr 

Organização sem fins lucrativos .org  Portugal .pt 

Agora veja alguns exemplos de endereços completos. 

www.yahoo.com.br 

www.caixa.gov.br 

Nos Estados Unidos não é usada a sigla que identifica o país. Logo, se um endereço 
não tem sigla de país, fica determinado que é dos EUA, porém, existem algumas exceções. 

Outra observação interessante é que algumas páginas não apresentam o www em 
seu endereço. Exemplo: http://listas.ufg.br 

Importante: No endereço (URL) de uma página não deve haver espaços entre os 
caracteres, as letras devem ser minúsculas e não acentuadas.  
 
Atividade de Prática 02: Acessando páginas da Internet 

a. Digite o endereço (URL) do site na Caixa de endereços e clique no botão Ir (ou   
pressione a tecla Enter). 

 

Aguarde a página ser carregada 

b. Visite outros sites dentre os endereços abaixo sugeridos. 

http://webeduc.mec.gov.br/ 
http://www.ufpa.br/ 
http://www.bussolaescolar.com.br/ 
 

Atividade de Prática 03: Utilizando a relação de sites da Caixa de endereços. 

O Firefox memoriza os endereços dos sítios recentemente visitados, o que facilita o 
acesso a estes posteriormente. Para visualizar estes endereços:  

a. Clique na seta localizada no final da caixa de endereços. 

 
b. Clique no endereço do sítio para acessar a página inicial do mesmo. 

 Endereço do site 

 
 Clique para acessar a página 

 

Clique para exibir os endereços 
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• Link ou Hiperlink 

 Em geral, as páginas da Web são criadas em HTML (Hyper Text Markup Language - 
Linguagem de Marcação para Hipertexto) que é a linguagem padrão para desenvolver 
páginas de documentos Web. 

Essas páginas são conjuntos de informações em multimídia (texto, imagens, som, 
vídeo, etc...) com formato hipertexto que permite fazer ligações (links) com outros 
documentos e endereços na Internet. Portanto, links são atalhos para acessar outras 
páginas de um mesmo site ou outros endereços da Web. 

 
Um link pode estar localizado em qualquer elemento da página como um texto ou 

uma imagem. Para identificar um link em uma página web, basta posicionar o ponteiro do 
mouse sobre um elemento gráfico, um texto ou uma palavra que pode estar destacada com 
uma cor diferente do resto do texto – o ponteiro do mouse muda para a forma de uma 
mãozinha.   

Resumindo. Navegar na Internet nada mais é que acessar diversos hipertextos 
através de links neles existentes. Através de um link podemos: 

• Visualizar outras páginas do site atual. 
• Acessar um outro site. 
• Fazer downloads e uploads de arquivos e programas. 
• Realizar pesquisas. 
• Enviar dados cadastrais. 
• Etc... 
 

Atividade de Prática 04: Navegando num site 
A navegação num site é feita através de links. Um link pode estar num texto, numa 

imagem, num banner, num gif animado etc.  

Quando o ponteiro do mouse é posicionado sobre um link, o mesmo toma a forma de 
uma pequena mão.  

a. Clique sobre um link e espere a próxima página ser exibida. 

 

b. Utilize as ferramentas da barra de navegação para explorar o site.  

 

Link na imagem 

 

Link no texto 

Link no banner 
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• Home Page x Website 

 
 
Atividade de Prática 05: Pesquisando na Internet 

A pesquisa na internet é feita através de serviços denominados sites ou ferramentas 
de busca que servem para procurar um determinado assunto ou informação na web. Dentre 
os sites de busca mais populares no Brasil temos: 
 Google  www.google.com.br 
 Yahoo  www.yahoo.com.br 

Achei  www.achei.com.br 
Gigabusca http://www.gigabusca.com.br 
 
Digite na barra de endereços do navegador a URL do site de busca (por exemplo: 

www.google.com.br) e aguarde a página carregar. 

 
  
• A palavra chave 

• Busca com uma palavra: retorna páginas que contenham a palavra digitada. 
• "Busca entre aspas": a pesquisa retorna apenas os sites que incluam as palavras 
colocadas entre aspas, na seqüência em que foram digitadas. 

• Busca com o sinal de mais (+): a pesquisa retorna os sites que incluam as 
palavras separas por +, porém de forma aleatória. 

• Resultado de um cálculo: o serviço fornece o resultado de uma operação 
funcionando como uma calculadora. 

 
 
 

a. Digite aqui a palavra chave 

 

 d. Clique para iniciar a pesquisa 
 c. Escolha onde fazer a pesquisa 

b. Escolha a opção de pesquisa 

Website ou site (sítio) é um “local” na 
Internet identificado por um endereço (URL), 
constituído de uma ou mais páginas de 
hipertexto com informações multimídia. 
 

Home Page é a página inicial de um site, ou 
seja, é a página exibida pelo programa 
navegador toda vez que o site é acessado. 
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• Opções de pesquisa 

 

• Web: pesquisa em todos os sites da web. 
• Imagens: pesquisa por imagens anexadas nas páginas da web. 
• Grupos: pesquisa em grupos de discussão. 
• Notícias: exibe as notícias mais recentes. 
• Mais: exibe serviços e ferramentas do Google. 

 
• Onde fazer a pesquisa 

Em Pesquisar podemos escolher onde será realizada a pesquisa. 

 
 

 
Atividade de Prática 06: Traduzindo uma página 

Após uma busca na Web poderemos ter como resultado sites em uma língua 
estrangeira. Para traduzir uma página clique em Traduzir esta página. 

 
Atividade de Prática 07: Traduzindo textos 

Para traduzir uma palavra ou um texto no Google: 

• Clique em Ferramentas de idiomas. 

 

• Na janela a seguinte: 

 

A pesquisa é realizada 
apenas sites brasileiros 

 

A pesquisa é realizada em 
sites de língua portuguesa 

Internet 

A pesquisa é realizada 
em toda a Internet 

 

1. Digite o texto para tradução 

2. Selecione o idioma de origem 3. Escolha o novo idioma 

4. Clique para traduzir 

 Clique aqui para abrir o tradutor 

 Clique aqui para traduzir 
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Digite o endereço 
 da página desejada Selecione  

esta guia 

 

 
Atividade de Prática 08: Copiando texto de uma página 
a. Com o ponteiro de inserção do mouse, arraste para selecionar o texto; 

b. Clique com o botão direito do mouse sobre a seleção; 

 
c. No menu de atalho que surge, selecione Copiar; 
d. Abra seu editor de texto e execute Editar - Colar; 
e. Salve o arquivo na pasta “Textos” de seu portfólio. 
 
Atividade de Prática 09: Capturando uma imagem de uma página web 

 

Atividade de Prática 10: Definindo a página inicial do Firefox 
Para que o navegador exiba a página de sua preferência sempre que você acessar a 

Internet, proceda da maneira que é mostrada abaixo: 

a. No menu Editar escolha Preferências. Será exibida a caixa de diálogo a seguir: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
b. Selecione a guia Principal 

c. Na caixa de texto Página inicial digite o endereço do site desejado como página inicial 
ou clique em Usar a página aberta se preferir a página em uso como inicial. Por padrão, 
quando o Firefox é iniciado ele abre a sua própria página. 
 
 

 

a. Clique com o botão direito do 
mouse sobre a imagem; 

b. No menu de atalho selecione 
Salvar imagem como, e salve 
na pasta Imagens de seu 
portfólio. 
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Páginas visitadas 

 

 
Atividade de Prática 11: Adicionando sites aos Favoritos 

O Menu Favoritos permite o acesso rápido aos sítios mais visitados. Para adicionar o 
site atual aos Favoritos, proceda conforme indicado a seguir: 

a. No menu Favoritos escolha Adicionar página...  

b. Se preferir, digite um nome para o site e clique no botão Adicionar.  A página 
adicionada estará disponível tanto Menu Favoritos quanto no Painel Favoritos. 
 
Atividade de Prática 12: Exibindo o painel Favoritos 

a. No menu Exibir escolha Painel. 

b. Clique em Favoritos 

O painel Favoritos contendo as páginas adicionadas ao menu Favoritos será exibido 
à esquerda da janela do navegador.  

 
 
Atividade de Prática 13: Excluindo páginas dos Favoritos  

Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da página desejada no Painel 
Favoritos ou no Menu Favoritos e escolha a opção Excluir. 
 
Atividade de Prática 14: Exibindo o painel Histórico 

  

O menu Histórico contém uma lista dos últimos sites 
visitados e das últimas abas fechadas, por data (Ontem, 
Hoje etc).  
 
Para exibir o painel Histórico, vá em Exibir (em 
destaque na figura), escolha Painel e clique em 
Histórico.  
 
Observe, à esquerda, o painel histórico contendo as 
páginas visitadas nos últimos dias e, à direita, a 
visualização da página selecionada. 
 
 
Atividade de Prática 15: Excluindo uma página do Histórico 
 Clique com o botão direito do mouse sobre a opção desejada no Painel Favoritos e 
escolha Excluir. 

 
 

Em Favoritos, clique no 
nome da página para 
que a mesma seja 
visualizada à direita da 
janela do navegador. 
 

Páginas adicionadas 
    aos Favoritos 
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Atividade de Prática 16: Limpando o histórico de endereços 

 a. No menu Ferramentas escolha Opções. 

 b. Na janela Opções, clique em Privacidade e escolha a aba Histórico. 

 

c. Clique no botão Limpar histórico de navegação agora para apagar todas as 
informações do histórico.  

 
Atividade de Prática 17: Elaborando uma atividade de ensino 
a. Acesse o site  Educarede (www.educarede.org.br) 

b. No menu Canais escolha  Internet na escola e clique em Ensinar com Internet. 

c. Localize à direita da janela seguinte a área Baú/Outros assuntos. 

 
d. Acesse o projeto África-Brasil: Um Elo de Herança Ancestral 

e. Analise a estrutura desse projeto e elabore uma atividade de ensino que contemple os 
seguintes aspectos: 

Escola(s): 

Autor(es): Turno(s): 

• Apresentação 
• Público 
• Duração da atividade (em h/a) 
• Objetivos 
• Portais e Ferramentas da Internet utilizados 
• Demais recursos utilizados na sala de informática 
• Conteúdos contemplados 
• Metodologia (Antes, Durante e Depois) 
• Produtos 
• Avaliação 
 

Selecione a opção “Concurso EducaRede” 

Clique aqui para exibir os projetos 

Aqui você poderá 
determinar o 
número de dias 
em que as 
páginas serão 
armazenadas no 
histórico. 
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Atividade de Prática 18: Avaliação de sites 
  Faça a avaliação do(s) site(s) utilizados na elaboração da atividade 17, 
considerando os aspectos focados na ficha a seguir. 
 

Avaliação de site 

1. Endereço do Web site:_____________________________________________________ 
 
2. Nome do Web site:________________________________________________________ 
 
3. Qual é a finalidade ou objetivo deste Web site? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. O site apresenta links sobre o assunto? Em caso afirmativo, quais? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. Outras referências são citadas para as informações apresentadas? Em caso afirmativo, 
quais? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6. Que ferramentas de interação o site possui (e-mail, fórum, bate-papo, enquête)? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
7. Como você analisa as informações contidas no site? São consistentes? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
8. Descreva como você utilizaria este site numa atividade com alunos. 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Links Interessantes 
 
I. Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia na Aprendizagem - 
CESTA 

http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/ 

www.labvirt.fe.usp.br 

http://rived.proinfo.mec.gov.br/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto_de_aprendizagem 
 
II. Coletânea de artigos: 

www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2004/cm/tetxt5.htm 

www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2004/cm/tetxt4.htm 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2004/eft/tetxt5.htm 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u16038.shtml 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/ppm/index.htm 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/entrev.htm 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/internet.htm 

http://www.scielo.br 
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III. Jogos Educativos: 

www.alemdeeducar.com.br/jogos.shtml 

www.smilinguido.com.br/ 
 
IV. Material de pesquisa, objetos de aprendizagem e outros conteúdos 
educacionais de livre acesso. 

http://webeduc.mec.gov.br/ 

http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp 

http://www.emack.com.br/sao/info/projetos/proj_sao.php 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp;jsessionid=DFB49B1216
53DA7501476E660EB16215 

http://smartkids.terra.com.br/index.html 

http://www.clubedoprofessor.com.br/ensino/atividadesonline/ 

http://www.mingaudigital.com.br/index.php?pollid=27 

www.alzirazulmira.com/ 

www.jogospedagogicos.cjb.net/ 

www.clubedoprofessor.com.br/ 

http://pontodeencontro.proinfo.mec.gov.br/links.htm 

http://www.bussolaescolar.com.br 

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/ 

 
E-Mail: Seu endereço eletrônico no mundo 

  O correio eletrônico, popularmente conhecido como e-mail, é um serviço da Internet 
que possibilita o envio e o recebimento de mensagens eletrônicas.  Em um e-mail você pode 
simplesmente escrever um texto e anexar fotos ou outros arquivos à sua mensagem. 

  Para enviar mensagens eletrônicas você deve ter um endereço eletrônico de 
preferência em provedor gratuito de e-mail e também deve conhecer o endereço do 
destinatário.   Em geral um endereço eletrônico apresenta a seguinte estrutura: 

  nomedeusuario@provedor.com   ou   nomedeusuario@provedor.com.br 

  Devemos observar algumas regras para nomedeusuario de e-mail: 

1. Pode ter letras e números, porém as letras serão obrigatoriamente minúsculas e sem 
acentuação. 

2. Não deve existir espaços entre os caracteres. 

3. Não pode conter caracteres especiais (ç,+, ?, %, *, etc..) 

4. Pode existir o ponto (.) ou o sublinhado (_) 

Exemplos de endereços eletrônicos válidos: 

  anilza2008@hotmail.com 

  alberto.gomes@yahoo.com.br 

  rositela_nte@seduc.pa.gov.br 
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Atividade de Prática 19: Criando seu e-mail 

  Vamos criar seu endereço eletrônico no Gmail, que é o serviço de e-mail do Google. 
Ele terá a seguinte forma: nomedeusuario@gmail.com 

a. Acesse o site: http://www.google.com.br 

b. clique no link Gmail. 

c. Na janela seguinte clique em Inscrever-se em Gmail. 

 

                         
d. Inicie seu cadastro no Gmail, preenchendo as informações solicitadas como Nome, 
Sobrenome, Nome de login, etc...  

 

e. Após preencher todas as informações do cadastro clique no botão “Aceito. Criar minha 
conta” e aguarde a mensagem de confirmação. 

  

 Se tudo ocorreu como esperado seu endereço eletrônico está criado. Se houver 
pendências faça as correções necessárias e envie novamente. 

Clique para ir  
ao Gmail 

A senha deve ser constituída de no mínimo 
8 caracteres dentre letras minúsculas não 

acentuadas e números.  

Verifique se alguém já usa este login.  
Caso não esteja disponível, escolha outro 
ou aceite uma das sugestões do provedor.  

Nome de login é o 
nomedeusuário, ou conta. 
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Atividade de Prática 20: Acessando sua caixa de e-mail 
 
  Agora que você já tem sua conta de e-mail, poderá enviar e ler mensagens 
eletrônicas. Para acessar sua conta:  

a. Carregue o site: http://www.google.com.br 

b. clique no link Gmail. 

c. Na janela desguite, digite seu Nome de usuário, sua Senha e clique no botão Login. 

 

 
 

Atividade de Prática 21: Conhecendo a caixa de entrada 

A Caixa de entrada é o local em que estão listadas todas as mensagens, lidas ou 
não, recebidas por você. O número entre parênteses indica quantas mensagens novas (não 
lidas) existem em sua caixa de e-mail. 

Agora que você está com sua caixa de e-mail aberta, observe que já existe uma 
mensagem enviada pela equipe Gmail.  

 
 

Atividade de Prática 22: Lendo mensagens 

a. Clique no Título da mensagem para poder ler a mesma.  

b. Ao abrir a mensagem você terá as seguintes opções: 1-Responder à pessoa que lhe 
enviou a mensagem,  2-Encaminhar para outro destinatário, 3-Denunciar spam ou 4-
Excluir a mensagem, se achar que a não precisa mantê-la armazenada.  

 

 

Digite seu nomedeusuário 

 

Entre com sua Senha 

 

Clique para acessar sua conta 

 

Título da mensagem Número de mensagens não lidas Emissor da mensagem 
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Atribuir estrela a uma mensagem é um lembrete visual de que a mensagem é importante. 

Para isto clique em Mais ações escolha a opção Marcar com estrela 

c. Para ver todas as mensagens, lidas ou não, armazenadas em sua caixa de e-mail clique 
em Caixa de entrada. Observe que mensagens não lidas, se existirem, são enfatizadas em 
negrito. 

 
Atividade de Prática 23: Enviando mensagens 

 Para enviar uma mensagem: 

a. Clique em Escrever e-mail. 

b. Na caixa Para:, digite o endereço eletrônico do destinatário. No caso de enviar para 
vários, separe os mesmos com ponto e vírgula (;).  

 

c. Em Assunto, dê um título para a mensagem 

d. Digite o texto da mensagem 

e. Clique no botão Enviar. 

O termo Spam, abreviação em inglês 
de “spiced ham” (presunto 

condimentado), é uma mensagem 
eletrônica não-solicitada enviada em 
massa e geralmente com fins 
publicitários. Para não mais receber 
este tipo de mensagem de um 
determinado emissor, clique no botão 
Denunciar spam. 
. 

Mensagem não lida 

 

Responder ao emissor Encaminhar a outro destinatário Excluir mensagem 

Endereço(s) eletrônico(s) do(s) destinatário(s) 

Título da mensagem 

Texto da mensagem 
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Atividade de Prática 24: Anexando arquivos à mensagem 

Se você deseja enviar um arquivo, como por exemplo, uma foto ou uma 
apresentação juntamente com sua mensagem: 

a. Clique em Anexar um arquivo. 

 

 

 

 

 

b. Na janela que se abre, 
localize o arquivo e clique no botão Abrir. 

c. Após preencher todos os campos necessários clique no botão Enviar. 

 Para anexar mais arquivos, clique no botão Anexar outro arquivo. 

 Para excluir arquivos anexados desmarque a caixa de seleção existente antes do 
nome do arquivo anexado. 

                   
  
Atividade de Prática 25: Adicionando contatos 

Os endereços eletrônicos das pessoas com quem nos comunicamos freqüentemente 
devem ser adicionados como contatos. Quando enviamos uma mensagem o Gmail 
automaticamente adiciona o endereço como contato. Isto facilita no momento de inserir os 
endereços eletrônicos. Basta digitar a primeira letra do endereço e todos que contém esta 
letra serão exibidos.  

Para visualizar seus contatos: 

Clique em Contatos para exibir todos seus contatos. Nesta tela você poderá marcar 
os contatos para os quais deseja Escrever mensagem ou mesmo Excluir os contatos da 
lista. 

 

  Para adicionar um contato: 

Clique em Criar contato. Na tela seguinte preencha os campos com as informações 
solicitadas e clique no botão Salvar. 

Arquivos anexados 

Escrever para contato marcado 

Adicionar contato 

Excluir contato marcado 

Contato marcado 

Clique para 
anexar arquivo 
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Atividade de Prática 26: Fechando sua caixa de e-mail 

 
Após ler e enviar mensagens você deve fechar sua caixa e-mail para que outras 

pessoas não tenham acesso à mesma. Para isto clique em Sair no canto superior direito da 
janela do Gmail. 

                     
 
Atividade de Prática 27: Alterando a senha no Gmail 
 
a. Acesse seu e-mail. Clique em Configurações para alterar suas informações pessoais, 

inclusive sua senha. 

b. Clique na guia Contas e em seguida em Configurações da Conta do Google.  

c. Na nova janela, clique na opção Alterar senha, localizada abaixo de Informações 
pessoais. Será exibida a tela Alterar senha. 

             

d. Após entrar com sua senha atual e sua nova senha clique no botão Salvar. 
 

Fecha caixa de e-mail 

Entre com a senha atual 

Entre com a nova senha  
  e confirme a mesma. 
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BLOG, seu diário virtual. 

Blog é uma abreviação de Web Log. Qualquer registro freqüente de informações 
pode ser considerado um blog (últimas notícias de um jornal online, por exemplo). A 
maioria das pessoas tem utilizado blogs como diários pessoais, porém um blog pode ter 
qualquer tipo de conteúdo e ser utilizado para diversos fins. Uma das vantagens das 
ferramentas de blog é permitir que os usuários publiquem seu conteúdo sem a necessidade 
de saber como são construídas páginas na internet, ou seja, sem conhecimento técnico 
especializado.  

Recomendamos que conheça alguns blogs antes de criar o seu. Visite os endereços: 

http://edublogosfera.blogspot.com 

http://www.interney.net/outrosblogs.php 

Observe bem os elementos que compõem os blogs visitados, para ajudá-lo a 
configurar o seu, dar-lhe identidade e personalidade. Aliás, tome cuidado para não criar seu 
blog com o nome de um que já existe, pois você pode ser confundido com outra pessoa. 

 
Atividade de Prática 28: Criando seu Blog 

Para criar seu Blog usaremos o Blogger, que é um serviço do Google e, portanto, 
você deve ter uma conta no Gmail. Lembre-se, isso você já fez anteriormente.   

Sendo assim, para criar o seu blog proceda da seguinte maneira: 

a. Acesse o Google. 

b. Clique em “mais” - “e muito mais”. Na tela seguinte escolha a opção Blogger.    

 

c. Na janela inicial do Blogger digite seu nomedeusuário e senha, que você criou ao se 
inscrever no Gmail.  

                                 
 

Entre com nomedeusuário 

Clique em Login 

Entre com a senha 
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Após clicar em Login, você irá criar seu blog em 3 passos simples. 

d. No passo 1 você deve digitar o  Nome de tela do seu blog. O nome de tela é o nome 
usado para assinar as postagens do seu blog. Marque a Aceitação dos termos de uso 
do serviço e clique em Continuar. 

                
 

e. No passo 2 crie o Título e o Endereço do blog. O Título do blog será exibido no seu 
blog já publicado, no seu painel e no seu perfil. 

O Endereço do blog deve obedecer a algumas regras: 

• Os hifens ( - ) são os únicos caracteres não-alfanumérico permitidos.  

• Não são permitidos espaços, nem os caracteres de sublinhado (_) ou qualquer 
outro caractere especial.  

• Não utilize os caracteres [, ], _ , +, &. Apesar de serem aceitos em alguns sistemas 
no momento do cadastro, eles podem não funcionar nos navegadores de alguns usuários: já 
houve vários casos de blogs do tipo 'blog_fulano.blog.com.br' onde alguns acessam e 
outros não acessam, o problema é o símbolo '_' no endereço. 

 

                  

O endereço do seu blog terá forma: http://nomedoseublog.blogspot.com 

Após entrar com as informações necessárias clique em Continuar. 

Entre com o nome 
de tela do seu blog 

Marque a aceitação 
dos termos de uso 

Entre com o Endereço do blog 
e verifique a disponibilidade 

Entre com o Título do blog 
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f. O passo 3 é escolher a aparência do seu blog. Na janela que se abre, selecione um 

dentre os modelos que são apresentados. Observe os modelos disponíveis e escolha 
aquele que melhor se adequar aos seus propósitos, considerando o layout da página, cor 
de fundo, fonte etc. (clique em visualizar modelo para visualizar em tela cheia).  

 

       

Feita sua escolha, clique em Continuar. Isso fará aparecer a tela seguinte, indicando 
que O seu blog está pronto!  

Mas ainda não acabou! Até aqui você estava apenas criando o espaço do seu blog na 
Web. A partir desse ponto é que você irá começar realmente a postar suas informações, 
comentários, textos, fotos, imagens etc. Clique em Começar a usar o blog para iniciar 
esse trabalho prazeroso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique para visualizar 
em tela cheia 

Clique para 
escolher o modelo 
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Atividade de Prática 29: Começando a postar no blog 

Você inicia a postagem pela tela a seguir. Primeiro, dê um Título para o texto que 
irá postar. Se preferir, também pode copiar um texto e colá-lo. Observe que através da 
barra de ferramentas, é possível formatar o texto (tipo de fonte, tamanho, cor, 
alinhamento, marcadores etc.), bem como inserir elementos no texto (link, imagem, 
vídeos).  Veja abaixo a tela do Editor de Postagem. 

 

 
 
Sugerimos que sua primeira postagem seja uma Apresentação de seu blog. Diga o 

que pretende com o blog, o que as pessoas vão encontrar etc.  

Clique em Salvar como rascunho se você for continuar trabalhando no material a 
ser postado, ou se ele ainda não estiver em condições de ser publicado. Esse recurso 
também pode ser usado para desfazer a publicação de uma postagem, mais tarde.  

Clique em Publicar postagem quando seu texto estiver pronto para ser publicado 
no blog e divulgado para outras pessoas. Tenha cuidado com possíveis erros de digitação!   

O Blogger possui vários atalhos de teclado que podem ser utilizados durante a edição 
de postagens. Eles funcionam seguramente no Internet Explorer 5.5+/Windows e na família 
Mozilla (1.6+ e Firefox 0.9+) e podem funcionar em outros navegadores. São eles: 

Ctrl + b = Negrito  

Ctrl + i = Itálico  

Ctrl + l = Bloco de texto (somente quando no modo HTML)  

Ctrl + z = Desfazer  

Ctrl + y = Refazer  

Ctrl + Shift + a = Link  

Ctrl + Shift + p = Visualizar  

Ctrl + d = Salvar como rascunho  

Ctrl + p = Publicar postagem  
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Atividade de Prática 30: Postando figuras 

A figura menor (abaixo) mostra o ícone da imagem localizado na barra de 
ferramentas do editor de postagem, e permite ao usuário fazer o upload de imagens no 
blog. Quando você clicar neste ícone aparecerá uma janela (veja figura maior), na qual 
poderá selecionar uma ou mais imagens no seu computador ou na Web. Basta clicar no 
botão "Procurar" para localizar as imagens desejadas no disco rígido.  

Se preferir buscar imagens na Web, informe o URL de uma imagem que já esteja 
on-line e ela será inserida na sua postagem.  

    
Ao escolher um layout, você poderá personalizar a maneira como as imagens serão 

exibidas na sua postagem. As opções da esquerda, do centro e da direita determinarão 
como o texto da postagem fluirá ao redor das imagens.  

As opções de Tamanho permitem ampliar ou reduzir as imagens dentro desta área 
de postagem.  Observe que a imagem é enviada em seu tamanho original e essa opção 
apenas determina a escala no corpo do post. 
 
Atividade de Prática 31: Editando suas postagens 
 Na guia Postagem - Editar postagens você poderá alterar qualquer das suas 
postagens. Para isto marque a postagem desejada e clique em Editar.  

 

 
Após fazer as alterações desejadas clique em Publicar postagem. 

 

Posição da 
imagem 

Localizar imagem no HD 

Tamanho da imagem no Blog 

Postagem marcada para edição 
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Atividade de Prática 32: Visualizando o blog 

Para visualizar o seu blog com as postagens até o momento, clique na guia 
Visualizar blog. Caso tenha acabado de criar o blog, você não conseguirá visualizá-lo 
antes de publicá-lo. 

 Para retornar ao modo de postagem clique em Nova postagem. 
 
Atividade de Prática 33: Alterando as configurações do blog 

Você pode promover algumas alterações em seu blog a qualquer momento, através 
da guia Configurações. Essa guia oferece diversas opções, conforme mostra a figura 
abaixo. 

          

Atenção: ao final de qualquer alteração clique em Salvar Configurações e depois em 
Visualizar Blog para conferir o resultado.  

1. Clique na opção Básico para alterar o título e a descrição do blog, além de outras 
opções, inclusive Excluir o blog... Role a barra lateral para ver essa opção.  

2. Em Publicação você pode conferir o endereço de seu blog, que você vai passar para 
seus amigos (p. ex: http://educamatica.blogspot.com). 

3. Em Formatação você poderá alterar as configurações de Data e Horário de uma 
postagem.  

4. Em Comentários determine se os comentários em seu blog ficarão ocultos, quem pode 
postar comentários, o email para receber notificações de postagem etc. 

5. Em Arquivamento, configure como suas postagens serão arquivadas (diariamente, 
semanal ou mensal). 

NOTA: Deixe Arquivamento, Site Feed e E-mail conforme estão.               

6. Em Site Feed, você cria uma conta para seu Feed. Os Feeds facilitam a leitura das 
postagens de vários blogs vendo apenas o que há de novo em cada um. O termo Feed vem 
do verbo em inglês "alimentar". Na internet, os "RSS feeds" são listas de atualização de 
conteúdo de um determinado site.  

7. Permissões: Use este recurso para criar um blog onde várias pessoas podem postar e 
fazer alterações, como um blog de uma escola, onde professores e alunos são os autores. 
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Atividade de Prática 34: Incrementando o Blog 

Incremente seu blog melhorando o layout e tornando-o mais atraente. Clique na 
guia ou aba Layout para acessar as ferramentas de formatação e edição do layout.  

Observe a figura a seguir, que apresenta o modelo de layout de um blog, com a área 
de postagem e os elementos de página já inseridos (Quem sou eu e Arquivo do blog).  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para inserir elementos como slide show, gifs animados, promover uma enquête com 
seus leitores, criar lista de sites ou blogs preferidos, inserir selos, inserir contador de visitas, 
etc. Clique em Adicionar um elemento de página. 

Todos os elementos de página podem ser reorganizados, simplesmente arrastando-
os para um novo local. Você também pode formatar todas as fontes de texto que aparecem 
no seu de blog, alterando tamanho, tipo e cor. Para isso, clique em Fontes e Cores.   

Se souber HTML clique em Editar HTML e você poderá promover alterações no seu 
layout, como tamanho da área de postagem, excluir ou alterar cor e figuras de fundo etc.  

E se preferir, poderá trocar de modelo. Clique em Escolher novo modelo, mas 
cuidado! É recomendável que você salve o modelo atual.   

Sempre que fizer uma alteração, salve e visualize o blog. Se não gostar, clique em 
Limpar edições, edite novamente. 
 
Atividade de Prática 35: Divulgando seu blog 
 

Uma vez feito o Blog, agora é a vez de divulgar. De nada adianta ter feito todo esse 
trabalho se não mostrar para os outros. Mande e-mails para seus amigos, entre em outros 
blogs, no seu Orkut ou em grupos de discussão sobre o tema e convide-os a visitarem seu 
Blog.  
 
Atenção: Para mais informações, utilize o botão Ajuda, no BLOGGER. 
 

Visite outros blogs para ter idéia e buscar inspiração para dinamizar o seu. E não se 
esqueça de deixar um recado sempre que visitar um blog. 
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Outros sistemas de Blog disponíveis: 
Weblogger (em português) 
BliG (em português) 
The Blog (em português) 
Pop Blog (em português) 
Blog-se (em português) 
Blogger.com.br (em português) 
My 1 blog (em português) 
Blogsblog.com.br (em português) 

Blogs para suas visitas e análises 
 
http://edublogosfera.blogspot.com/ 
http://esteblogminharua.blogspot.com 
http://quimilokos.blogspot.com/ 
http://www.gutierrez.pro.br/ 
http://ciberespaconaescola.blogspot.com 
 
 

 
Sugestões para elaborar uma postagem 

Síntese do texto Como Elaborar uma Notícia da profª. 
Ana Karina Sousa, da Escola do Futuro (USP)  

Na redação de “posts” é aconselhável a escolha de temas relevantes, que chamem a 
atenção do leitor. Para tanto, observe os itens a seguir: 

1. Temática: escolha um tema de interesse dos leitores e que provoque comentários e 
discussões. 

2. Ineditismo: geralmente o leitor quer novidades ou então aprofundar algo sobre o qual 
só tinha um conhecimento superficial. 

3. Objetividade: procure redigir sem rodeios, de maneira a dar a noção correta do assunto 
focalizado. A síntese propicia a clareza da informação, que por sua vez pode                                
tornar mais atrativo o texto redigido.  

4. Tamanho: quanto mais relevante o assunto a ser abordado, maior será a quantidade de 
informações e de detalhes disponibilizados ao leitor. 

5. Finalização: o texto postado no blog deve ter começo, meio e fim, oferecendo ao leitor 
uma idéia exata e minuciosa sobre o tema abordado.  
 

Nas técnicas para apresentação de postagens sugere-se as mesmas orientações 
utilizadas pelos jornalistas:  

a) A notícia deve responder a seis perguntas: Quem? Quê? Quando? Onde? Por quê?  
Como?  

b) Técnicas para  redação de notícias: há três sistemas, quanto à técnica de apresentação:  

1 – Pirâmide Invertida, que segue a ordem:  
a) entrada ou fatos principais;  
b) fatos importantes ligados à entrada;  
c) pormenores interessantes;  
d) detalhes dispensáveis. 

2 – Pirâmide Normal:  

a) detalhes da introdução;  

b) fatos de crescente importância para criar “suspense”;  

c) fatos culminantes; d) desenlace. 

3 – Sistema Misto:  

a) fatos culminantes (entrada);  

b) narração em ordem cronológica. 

Na redação de notícias destinadas à Internet, utiliza-se mais o método da Pirâmide 
Invertida: os fatos principais são expostos, de forma resumida, no 1º parágrafo para 
prender a atenção do leitor. 
 



                                   
 

Núcleo de Tecnologia Educacional  

Introdução à Educação Digital 
 

50 

 

 ESCREVA ABAIXO SUAS DÚVIDAS E DEPOIS PROCURE ESCLARECÊ-LAS COM O    
 PROFESSOR: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ______/____________/200___ 

 
Dicas: 

• Utilize, de preferência, verbos na voz ativa e elimine, sempre que possível, os verbos 
auxiliares.  

• Prefira períodos curtos. 

• Escreva de forma direta e objetiva. 

• Use linguagem simples. 

• Evite iniciar o texto com frases esteriotipadas e com excesso de adjetivos.  
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4. EDIÇÃO DE TEXTOS E APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA 

 

O Writer é um editor de textos com muitos recursos. Nele você pode criar textos, 
inserindo gráficos, imagens e tabelas. Possui dicionário de sinônimos e corretor ortográfico 
que automaticamente corrige os possíveis erros durante a digitação.  Já o Impress é um 
aplicativo que permite criar e exibir apresentações de slides que podem conter gráficos, 
objetos de desenho, texto, multimídia e vários outros itens. O Impress também permite 
importar e modificar apresentações do MS-PowerPoint. 
 
Criando e Editando Textos 

O Writer está inserido no pacote BrOffice.org que é um conjunto de programas 
destinados às tarefas de escritório. Além do editor de textos, contém também, planilha 
eletrônica para cálculos, gerenciador de apresentações, editor de páginas web, ferramenta 
para ilustrações, além de outros programas. O BrOffice.org tem muitas vantagens: é 
grátis, é um software livre, ou seja, tem código fonte aberto e versões diferentes para rodar 
em vários sistemas operacionais e é capaz de importar/exportar seus arquivos (do Word, 
Excel e PowerPoint) de várias versões antigas até as mais recentes. 

Iniciando o Writer 

Para iniciar o programa siga o caminho: Aqui - Escritório - BrOffice.Org Editor de 
Texto 

 

 
 
 

Nessa unidade iremos aprender a utilizar dois aplicativos do pacote BR Office, o 
Writer na elaboração de textos e documentos, e o Impress, empregado na 
construção de apresentações multimídia. Ao final, deverá estar apto a digitar, 
formatar e salvar seus textos, bem como criar apresentações multimídias sobre um 
determinado tema ou assunto. 
 

Barra de Título 

Barra de 
 Menus 

Barra de 
Ferramentas Padrão 

Réguas 

Barra de Desenho Barra de  
Status 

Barras de  
Rolagem 

Área de Trabalho 

Barra de Ferramentas 
Formatação 
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• Barra de Título: exibe o nome do aplicativo, o nome do arquivo em uso e os botões 
Maximizar, Minimizar e Fechar. 

• Barra de Menus – contém todos os comandos do programa. 

• Barra de Ferramentas Padrão - mostra os comandos mais usados em forma de ícones. 

• Barra de Formatação - exibe as ferramentas de formatação de texto em forma de 
ícones. 

• Réguas - permitem a visualização das margens do documento e facilitam a tabulação. 

• Barra de desenhos – contém ferramentas para inserir e editar desenhos, efeitos 3D, 
setas e autoformas. Para exibir esta barra, No menu Exibir clique em Barra de 
Ferramentas e escolha Desenho. 

• Barra de Status: Indica quantas páginas tem o documento e em qual página o usuário 
está trabalhando. Indica também quando as teclas NumLock e CapsLock estão ativas. 

• Barras de rolagem – utilizadas para movimentar-se no documento, bastando para isto, 
arrastar a barra de rolagem ou clicar nas setas contidas nas extremidades das caixas de 
rolamento. 

• Área de Trabalho - é o espaço de trabalho do usuário, ou seja, é a área de digitação do 
texto. 

 
Digitação 
 

Ponto de inserção (Cursor) 

Indica a posição exata da digitação do texto. 

Acentuando palavras 

Para acentuar uma palavra, basta digitar o acento e depois a letra que deseja 
acentuar. 

Digitando letras maiúsculas, minúsculas e outros caracteres. 

• Para digitar uma letra maiúscula pressione a tecla Shift (�) e, enquanto mantém 
pressionada, digite a letra desejada. 

• A tecla Shift também serve para permitir a digitação da segunda função de teclas que 
possuem caracteres sem correspondentes maiúsculos, como o asterisco (*), os 
parênteses, os acentos e outros caracteres encontrados no teclado. 

• Para obter a terceira função de uma tecla, pressione a tecla Alt Gr e, enquanto a mantém 
pressionada, digite a tecla desejada. Dessa forma poderá obter caracteres como º e ª. 

• Se você deseja digitar tudo em maiúscula, pressione a tecla Caps Lock. Pressione 
novamente esta tecla e a digitação retornará à letras minúsculas. 

 
Atividade de Prática 01: Digitar um texto 
 
 Digite o texto a seguir sem se preocupar com a aparência do mesmo. A formatação 
(fonte, tamanho da fonte, cor, estilo, alinhamento etc) será feita mais tarde. 
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A Lenda do Boto 
 
O Boto é um animal mamífero, parecido com um golfinho, que vive nas águas dos rios. O Boto-cor-de-
rosa que deu origem à lenda do Boto vive nas águas da Bacia Amazônica Brasileira e da bacia do rio 
Orinoco na Venezuela. Podem chegar a medir quase três metros na idade adulta e apresentam, ou 
podem apresentar, coloração rosa acinzentada (boto tucuxi) e preta.  
 
Diz a lenda que ao anoitecer o Boto se transforma em um belo rapaz, alto e forte e sai a procura de 
diversão, festas e uma namorada. Vai a várias festas, dança muito, costuma beber bastante também. 
Antes do amanhecer ele tem que voltar para o rio, pois senão transforma-se em boto novamente.  
 
Algumas pessoas relatam que o boto se transforma em um rapaz elegante, bem vestido e que sempre 
usa chapéu (para esconder um orifício que possui na cabeça).  
 
Nas festas ele geralmente seduz alguma mulher bonita, casada ou não, a convida para dançar e depois 
saem da festa para namorar. Antes do amanhecer ele retorna ao rio, deixando a namorada que 
geralmente não torna a vê-lo. Pouco tempo depois a moça descobre que ficou grávida do tal moço.  
 
Na região Amazônica sempre que uma moça solteira engravida suspeita-se logo que se trata de um filho 
do boto.  
 
Atividade de Prática 02: Verificação Ortográfica 
 Antes de salvar o texto efetue a revisão ortográfica do mesmo. Para isso, clique no 
botão Verificação Ortográfica na barra de Ferramentas Padrão. Será exibida a caixa de 
Verificação. 

 

 Se encontrar uma palavra supostamente errada o programa a colocará em vermelho. 
Se a palavra estiver correta clique em Ignorar, porém se estiver errada verifique se há 
sugestão correta ou clique na mesma e efetue a correção manualmente. Após isso clique no 
botão Alterar. 
 
Atividade de Prática 03: Salvando o documento 

Para armazenar seu trabalho, no menu Arquivo clique em Salvar, ou na barra de 
ferramentas padrão clique no ícone representado por um pequeno disquete. Será exibida a 
caixa Salvar Como.       

 
 



                                   
 

Núcleo de Tecnologia Educacional  

Introdução à Educação Digital 
 

54 

 
 
Localize a pasta onde deseja salvar o documento e clique em OK. 
Na caixa Filtro você poderá escolher a extensão do arquivo:  
• .odt é a extensão que só o Writer (Linux) pode abrir.  
• .doc é a extensão do Microsoft Word 98 a XP.  

 
Atividade de Prática 04: Fechando o documento 
  Após encerrar um documento você pode fechá-lo. No menu Arquivo escolha 
Fechar. 
 

Atividade de Prática 05: Criando um novo documento 
Para iniciar um novo documento, no menu Arquivo escolha Novo.   
 

Atividade de Prática 06: Abrindo um documento 
  Para recuperar um documento armazenado em sua pasta, no menu Arquivo escolha 
Abrir. Será exibida a caixa Abrir. 

 

Localize e abra a pasta que contém o arquivo, selecione  o documento  e clique em 
OK. 
 
Atividade de Prática 07: Selecionando texto 

Formatar um texto significa alterar sua aparência, para isto é necessário selecioná-
lo. Veja o exemplo de um bloco de texto selecionado. 

 

• Seleção com o teclado: 

um caractere para direita Shift + � 
um caractere para esquerda Shift +  
até o final de uma palavra Ctrl + Shift + � 
até o início de uma palavra Ctrl + Shift +  
até o final de uma linha Shift + End 
até o início de uma linha Shift + Home 
uma linha para baixo Shift + � 
uma linha para cima Shift + � 
um parágrafo para baixo Ctrl + Shift + � 
um parágrafo para cima Ctrl + Shift + � 
todo o documento Ctrl + A  
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• Seleção com o mouse: 

dois cliques sobre uma palavra seleciona a palavra inteira 
três clique sobre uma palavra ou linha  seleciona a linha inteira 
quatro cliques sobre uma palavra ou linha seleciona o parágrafo inteiro 
pressione o botão esquerdo, mova para a 
direita, esquerda, para cima ou para baixo. 

seleciona o texto seguindo o movimento do 
mouse. 

 
Selecione seu texto da forma que achar mais conveniente para que o mesmo possa 

ser formatado na atividade seguinte. 
 
Atividade de Prática 08: Formatando texto 

A formatação permite alterar algumas propriedades do texto como: 

• Fonte - tipo de letra utilizada no texto. 

• Tamanho da fonte – dependendo da fonte varia entre 6 e 96. 

• Estilo da Fonte – enfatiza o texto. As opções são: Negrito, Itálico e Sublinhado. 
Podemos combinar os três estilos ao mesmo tempo.  

• Cor da fonte: estabelece a cor dos caracteres. 

• Alinhamento – posiciona o texto em relação à página. 

Para abrir a caixa de formatação, no menu Formatar - Caractere e selecione Fonte. 

 
 

 Formate o texto anterior com as seguintes características: 

a) Título: fonte Verdana, tamanho 20, negrito, sublinhado, centralizado e na cor 
azul     escuro.  

 b) Parágrafos: Bitstream Vera Serif, tamanho 11, itálico e justificado. 

 c) Tabulação: use a tecla Tab, para o recuo do início de cada parágrafo. 

 d) Finalize salvando seu trabalho na pasta “Textos” de seu portfólio com o nome 
“Lenda do Boto” e extensão “Doc”. 

Você pode realizar estas ações mais rapidamente através da barra de ferramentas de 
formatação. 
 
 

Selecione 
a fonte 

Escolha o 
estilo 

Selecione o 
tamanho da 

fonte 



                                   
 

Núcleo de Tecnologia Educacional  

Introdução à Educação Digital 
 

56 

 

 
Atividade de Prática 09: Desfazendo e Refazendo ações 

Suponha que você fez alterações no texto e, depois, verificou que não era 
necessário. Em vez de começar de novo, você pode desfazer e refazer as ações. 

 Para desfazer a última ação, no menu Editar escolha Desfazer. Para refazer uma 
ação, no menu Editar clique em Refazer. 

 Estas ações também podem ser efetuadas clicando nos respectivos botões na barra 
de ferramentas.  

 
 
Atividade de Prática 10: Formatando a página 

Formatar a página é definir o formato do papel, as margens e a orientação da página 
para impressão.  No menu Formatar escolha Página. Clique na guia Página. 

 
 

 Com o texto digitado e formatado, vamos configurar a página conforma orientação a 
seguir: 

 a) Formato do papel: selecione o formato A4. 

 b) Orientação: marque a opção Retrato. 

 c) Margens: coloque todas as margens iguais a 2cm. 

Clique em Ok. 

 Nesta janela, além da guia Página, encontramos as guias: 

• Plano de fundo: permite definir a cor de fundo da página. 

• Cabeçalho: insere um cabeçalho na página. 

• Rodapé: insere um rodapé na página. 

• Colunas: formata o texto em colunas (estilo jornalístico). 

 

 

 

 

Desfazer Refazer 
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Atividade de Prática 11: Inserindo tabela 

Para inserir uma tabela: 
a. Coloque o cursor posição que deseja inserir a tabela. 
b. No menu Tabela escolha Inserir e clique em Tabela. 
c. Determine o número de linhas em 5 e o de colunas  em 4 e clique em OK. 
d. Preencha a tabela como no modelo a seguir: 

Ord. Variedades de boto Espécie Ocorrência 

01 O boto vermelho Inia geoffrensis Rios da Amazônia 

02 boto-cinza ou tucuxi f. fluviatilis Amazônia  

03 boto-de-Burmeister Phocoena spinipinnis 
Sul do continente 
 americano 

04 boto-cachimbo Pontoporia blainvillei 
Marinho/Sul do 
continente americano 

                  Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Boto 

 e. Selecione a última coluna da tabela (em branco), vá no menu “Tabela”, excluir, 
coluna e clique (botão esquerdo do mouse).  

Atividade de Prática 12: Selecionando Células, Linhas e Colunas de uma tabela. 

Para formatar os dados de uma tabela, inserir ou excluir linhas ou colunas é 
necessário selecionar estes elementos. 

a. Posicione o cursor no interior da tabela. 

b. No menu Tabela clique em Selecionar e escolha entre Tabela, Linha, Coluna 
ou Célula. 

Observação: A seleção de linhas e colunas de uma tabela também pode ser feita com o 
arrasto do mouse. 
 
Atividade de Prática 13: Inserindo Linhas em uma tabela 

Vamos inserir uma linha no final da tabela. 
a. Selecione a última linha da tabela,  
b. No menu Tabela clique em Inserir e escolha Linhas. 

c. Em Inserir determine o número de linhas e em Posição se estas serão inseridas 
antes ou depois da linha que contém o cursor (insira 1 linha depois). 

 
Ord. Variedades de boto Espécie Ocorrência 

01 O boto vermelho Inia geoffrensis Rios da Amazônia 

02 boto-cinza ou tucuxi f. fluviatilis Amazônia  

03 boto-de-Burmeister Phocoena spinipinnis 
Sul do continente 
 americano 

04 boto-cachimbo Pontoporia blainvillei 
Marinho/Sul do 
continente americano 
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Atividade de Prática 14: Inserindo Colunas em uma tabela. 

Vamos inserir uma coluna no final da tabela. 
a. Selecione a última coluna da tabela,  

b. No menu Tabela clique em Inserir e escolha Colunas. 

 c. Em Inserir determine o número de colunas e em Posição se estas serão 
inseridas antes ou depois da coluna que contém o cursor. Depois confirme no botão OK. 

Ord. Variedades de boto Espécie Ocorrência  

01 O boto vermelho Inia geoffrensis Rios da Amazônia  

02 boto-cinza ou tucuxi f. fluviatilis Amazônia   

03 boto-de-Burmeister Phocoena spinipinnis 
Sul do continente 
 americano 

 

04 boto-cachimbo Pontoporia blainvillei 
Marinho/Sul do 
continente americano 

 

     

Atividade de Prática 15: Excluindo linhas 
 Vamos excluir a última linha da tabela. 

a. Posicione o cursor na linha que será excluída (linha em branco) ou selecione-a. 
b. No menu Tabela clique em Excluir e escolha Linhas.  

Para excluir várias linhas as mesmas devem estar selecionadas.  

Atividade de Prática 16: Excluindo colunas 
 Agora vamos excluir a última coluna da tabela. 

a. Posicione o cursor na coluna que será excluída (coluna em branco). 
b. No menu Tabela clique em Excluir e escolha Tabela, Linhas ou colunas.  

Observação: Para excluir várias linhas ou colunas as mesmas devem estar selecionadas. 

 
Atividade de Prática 20: Inserindo Elementos gráficos 

• Inserindo Figuras 

Para inserir figuras existentes em uma unidade de disco, que podem ser figuras 
digitalizadas ou capturadas da internet: 

a. No menu Inserir escolha Figura e clique em Do arquivo.  
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b. Abra a pasta ou a mídia de armazenamento que contém a figura, selecione a 

mesma e clique no botão OK. 

Após ser inserida no texto a imagem pode ser redimensionada, movida ou excluída. 

• Para redimensionar clique novamente no objeto para selecioná-lo, posicione o 
ponteiro em uma das alças de seleção da figura e arraste para alterar o tamanho. 

• Para mover a imagem clique na mesma e arraste para a nova posição. 

• Para excluir uma imagem clique na mesma e pressione a tecla Delete. 
 

Inserindo Autoformas 

Através da barra de ferramentas de desenho, podemos inserir e formatar 
autoformas. Se esta barra não estiver visível, no menu Exibir clique em Barras de 
ferramentas e escolha Desenho.  

                 

 

Para desenhar uma autoforma clique na figura, clique (com o botão esquerdo do 
mouse) em um local onde quer desenhar o objeto, mantenha pressionado o botão do mouse 
e arraste-o. Após ser inserida, a imagem pode ser redimensionada, movida ou excluída. 

Quando a autoforma é inserida ou clicada, surge abaixo da barra de ferramentas 
padrão a barra de propriedades do objeto de desenho. 

 

 

 
Através desta você poderá alterar o estilo, a largura e cor da linha de contorno, a 

cor de preenchimento, rotacionar a figura, enviar para frente ou para trás de outro objeto 
ou do texto, ancorar e agrupar.  
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• Inserindo texto artístico (Fontwork) 

a. Clique no botão Galeria do Fontwork localizado na barra de desenho. Será 
exibida uma janela com as opções de textos artísticos do fontwork. 

 

b. Selecione o estilo e clique no botão OK.  

c. Dê clique duplo no objeto inserido (Fontwork) para entrar em edição. 

d. Exclua a palavra Fontwork, digite o seu texto e clique fora da caixa de seleção.  

Por exemplo, se digitar a palavra BrOffice terá como possível resultado a figura 
abaixo. 

 
 
Quando um Fontwork é inserido ou clicado, surge a barra de ferramentas Fontwork. 

             

Através desta você poderá alterar o estilo, a forma, a altura o alinhamento e o 
espaçamento dos caracteres do Fontwork. 
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Atividade de Prática 21: História em quadrinhos 

No desenvolvimento da atividade utilize: 

• Tabela 

• Figuras capturadas na Internet 

• Autoformas (Texto explicativo) 

• Trazer para frente ou enviar para trás as figuras em relação às autoformas. 
 
 
  INTERNET NA EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
Fonte das imagens: acesse o Google (www.google.com.br), no campo de busca digite 
plenarinho e clique em imagens. Salve a imagem em sua pasta de imagens e insira em sua 
atividade. 
 
 
 
 
 
 
 

Você sabia que o Boto é um 
animal mamífero, parecido com 
um golfinho, que vive nas 
águas dos rios?  

E como foi que você 
ficou sabendo isso 
tudo?  

Ora, foi simples. Eu pesquisei 
na Internet no site: 
http://www.qdivertido.com.br/
verfolclore.php?codigo=10 

Puxa que legal! Agora já 
sabemos muita coisa 

sobre o boto. 
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Fazendo Apresentações 

 
Cuidados ao criar uma apresentação 

 É importante notar que quando se faz uma apresentação o conteúdo deve ser o foco 
central de atenção. Assim, as ferramentas que você usar (exemplo: animações, aplicação 
de sons) devem enfatizar os tópicos, mas não devem desviar a atenção para os efeitos 
especiais. Por exemplo: 
 
1 – Texto: como a leitura de português é feita da esquerda para a direita, pode-se projetar 
imagens animadas de modo que os tópicos deslizem para a direita. Depois, para enfatizar 
um tópico específico, faça com que ele deslize para a esquerda. Essa alteração destacará o 
tópico, chamando a atenção. 

2 – Som: a inserção de uma música ou som ocasional concentra a atenção na apresentação 
de slides. No entanto, o uso freqüente de efeitos sonoros pode desviar a atenção. 

3 – Transição e efeitos: o ritmo da apresentação não pode ser muito rápido, pois torna-se 
cansativo, nem muito lento, pois deixa todos sonolentos. Portanto, deve-se fazer testes 
antes de fazer uma apresentação e escolher um bom ritmo. 

4 – Equilíbrio visual: não deve existir nada em grande quantidade: nem texto, nem 
figuras. Cuidado com o tamanho da fonte: as pessoas no fundo da sala devem ser capazes 
de ler todos os slides.   

Atividade de Prática 22: Criando uma Apresentação 
 Para criar uma Apresentação basta abrir o Impress: 

Aqui – Escritório - BrOffice.Org Apresentação  

 A caixa de diálogo Assistente de Apresentações será exibida.  

O Assistente de Apresentações 

 Ao abrir o aplicativo você verá o Assistente de Apresentações. O Assistente guia você 
passo a passo pelos elementos de design, oferece várias opções de edição e você pode 
modificar os exemplos de modelos conforme suas necessidades.  

 Em cada página do Assistente, você pode desfazer, modificar ou ignorar totalmente 
as etapas de edição. Se você decidir ignorar uma das páginas, o Assistente usará as 
configurações padrão. 

O Assistente de Apresentações possui cinco (05) páginas. Ao abrir o aplicativo 
surgirá a tela 1(veja abaixo). Nela temos as seguintes opções disponíveis: 

 
 
 

Escolha o tipo 
de apresentação 
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• Apresentação vazia: Cria uma apresentação sem qualquer tipo de formatação 
prévia. 

• A partir do modelo: Cria uma apresentação baseada em um modelo de 
apresentação, onde você poderá escolher entre alguns modelos existentes. 

• Abrir uma apresentação existente: Abre uma apresentação já criada e salva 
anteriormente. 

a. No nosso exemplo vamos selecionar a opção “Apresentação vazia” e clicar no 
botão “Próximo >>”. Surgirá a tela 2. 

 

Nesta, temos diversos tipos de “Design de slides”. Podemos selecionar as 
categorias na caixa de seleção nomeada “Selecione um design de slide” e logo abaixo 
selecionar o design. 

b. Vamos selecionar a categoria “Apresentações” e o design nomeado “Apresente 
um Novo Produto”. 

Logo abaixo, podemos escolher onde esta apresentação será exibida. Temos diversas 
opções, onde cada uma representa uma configuração diferente: 

• Transparência: Selecione esta opção para que a apresentação seja impressa em 
folha de transparência. 

• Papel: Selecione esta opção para que a apresentação seja impressa em papel 
comum. 

• Tela: Geralmente a opção mais utilizada, selecione-a caso a apresentação seja 
exibida em um computador. Mantenha o campo “Visualizar” marcado, desta forma 
você poderá visualizar as alterações antes de aplicar. 

 Selecione a saída para “Tela” e clique no botão “Próximo >>”. 

Vamos a tela 3. 

 
 

Clique para 
escolher a 

transição de slide 

Clique para 
escolher a 

velocidade da 
transição Escolha o tipo de 

apresentação 

Clique para 
selecionar o 

design 

Escolha o 
modelo  

Selecione a 
mídia de 
saída 
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Nesta tela podemos configurar a Transição de slides. 

• Efeito: Nesta caixa de seleção temos vários efeitos de transição de “slides”. Teste 
os vários disponíveis e observe o efeito na caixa visualizar. 

• Velocidade: Define a duração do efeito de transição. Para uma transição de 
“slides” rápida selecione “Rápido”, por exemplo. 

• Padrão: Caso esta opção esteja marcada, a transição de “slides” só acontecerá 
quando o botão do mouse for clicado ou alguma tecla for pressionada. 

• Automático: Com esta opção esteja marcada, a transição de “slides” ocorrerá de 
forma automática definida pelo caixa de seleção “Duração da página”. 

c. Para nosso exemplo, na caixa “Efeito”, vamos escolher o efeito “Transição 
aleatória” na caixa “Velocidade” a opção é “Médio”. Em “Selecione o tipo de 
apresentação” deixe marcado “Padrão”.  

d. Clique em “Criar” para começar a desenvolver a apresentação. 

Caso tenha marcado a opção “A partir do modelo” (tela1), deverá preencher mais 
duas páginas como a seguir: 

 
Na tela 4 você pode especificar o nome da sua empresa, o seu tópico de 

apresentação e as idéias básicas que deseja abordar. 

Na tela 5 você pode estabelecer quais páginas incluirá na apresentação criada. 

 
A janela do Impress 

 Após os passos detalhados anteriormente é exibida a janela do Impress. Observe 
que ela é dividida em três partes. À esquerda temos o Classificador de slides, no centro o 
modo de exibição Normal, com a área de edição de slides, e à direita o Painel de tarefas, 
onde podemos ver os layouts disponíveis. 

• Barra de Títulos: Mostra o nome do aplicativo e os botões para minimizar, 
maximizar/restaurar e fechar o aplicativo. 

• Barra de Menus: Apresenta os nomes dos menus para acesso aos comandos e funções 
do aplicativo (Arquivo, Editar, Exibir, etc). 

• Barra de Ferramentas: Apresenta os botões para acessar os comandos básicos, tais 
como: abrir, salvar, cortar, copiar, colar etc. 

• Barra de Figura: (Aparece quando você seleciona uma figura) Use essa barra para definir 
as opções de cor, contraste e brilho do(s) objeto(s) gráfico(s) selecionado(s). 

• Barra de Formatação de Texto: Apresenta os botões para acessar os comandos de 
edição de texto, tais como: tipo e tamanho de letras, estilos de parágrafos etc. 

• Barra de Slide: Cria novo slide, exibe o design de slides e a apresentação dos slides. 

• Régua: É utilizada para marcar tabulações e recuos. 
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• Barra de Controle da Apresentação: Possibilita o controle do modo de apresentação e o 
início da apresentação. 

• Barra de Ferramenta Desenho: Disposta na parte inferior da janela, essa barra 
apresenta os botões para inserir elementos gráficos (linhas, setas, figuras geométricas, 
Caixa de texto, símbolos). 

• Barra de status: A Barra de status exibe informações sobre o documento atual, como o 
objeto selecionado; o número total de slides da apresentação e o modelo de apresentação 
escolhido. Se as alterações no documento ainda não tiverem sido salvas no disco rígido, 
será exibido um "*" nesse campo na barra de status. Isso também se aplica a 
documentos novos, que ainda não foram salvos. 

Atividade de Prática 23: Criando uma nova apresentação 

Para iniciar uma nova apresentação: 

a. No menu Arquivo escolha Novo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b. Habilite “apresentação vazia” e clique em criar.  Em layout clique em slide 
em branco. Na barra de desenho, Clique na ferramenta “Texto”(figura abaixo), e escreva o 
seguinte título: A Lenda do Boto. Repita o procedimento anterior e escreva seu nome, 
escola em que trabalha, nome do curso e data. 

 
 
 
 

Classificador 
de slides Modo de 

exibição normal 

Painel de 
Tarefas 
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c. Insira mais 6 slides, através do menu “inserir slide” ou, simplesmente, clique 

no botão Slide, na barra de ferramentas. Em cada slide reproduza um quadro da história em 
quadrinhos criada no Writer. Utilize copiar (do Writer) e colar (no Impress). Não esqueça 
que para copiar é necessário selecionar.  

d. No 6º slide, usando copiar e colar insira a tabela que foi criada no Writer 
(Variedades de botos). E, no último slide, coloque as referências (sites pesquisados). 

http://www.qdivertido.com.br/verfolclore.php?codigo=10 
http://www.plenarinho.org.gov.br 

NOTA: Ao copiar e colar os textos explicativos da história em quadrinhos do Writer é 
necessário redimensionar o tamanho da fonte no Impress. Para isso selecione cada texto e, 
na barra de formatação, em tamanho da fonte, escolher a fonte ideal.  

                                                    

• Para mover uma caixa de texto, clique em uma de suas bordas e arraste para a posição 
desejada. 

• Para redimensionar uma caixa de texto clique em um dos pequenos quadrados existentes 
na borda da caixa de texto e arraste. 

• Para excluir uma caixa de texto, basta clicar na borda da mesma e pressionar a tecla 
Delete. 

 

 Texto 
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Atividade de Prática 24: Formatando texto 

Para formatar o texto inserido em uma caixa de texto, selecione o texto e utilize a 
barra de Ferramentas de Formatação de texto. 

Atividade de Prática 25: Formatando o Plano de fundo 
Para colocar cor ou imagem no plano de fundo do slide: 

a. No menu Formatar escolha Página.  Na caixa de diálogo Configuração de Página 
selecione a guia Plano de fundo. 

 

As opções de preenchimento são: Cor, Gradiente, Preenchimento e Bitmap. 

b. Explore as diversas opções e escolha a que satisfaz sua necessidade. 

Atividade de Prática 26: Inserindo objetos gráficos 
Os mesmos procedimentos vistos no Editor de Textos Writer. 

Atividade de Prática 27: Salvando a apresentação 

a. Assim como no writer, ir em arquivo e salvar como.  

b. Na caixa que abre, em Localização, dê um nome ao arquivo. 

c. Em filtro, selecione: Microsoft PowerPoint 97/2000/xp (.ppt) 

d. Salve na pasta “Apresentações” de seu portfólio com o nome “Pesquisa_boto” 
com a extensão ppt. As extensões são: 

• .odp é a extensão que só o Impress pode abrir. 
• .ppt é a extensão que pode ser aberta no Microsoft PowerPoint. 

 
Atividade de Prática 28: Exibindo o Painel de 
tarefas 
 Está localizado à direita da janela e contém tarefas 
para alterar o Layout do slide, animar os elementos do 
slide e a transição de slides. Neste painel existem guias: 
Páginas mestras, Layouts, Animação personalizada e 
Transição de slides.  

 Para exibir o Painel de tarefas, no menu Exibir 
escolha Painel de tarefas. 

Clique para 
escolher o 

preenchimento
. 

Arraste para 
redimensionar 
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Atividade de Prática 29: Trabalhando no Painel 
Layouts 

O Layout está relacionado à disposição dos objetos 
(textos, imagem, tabela, etc.) no slide. O Impress disponibiliza 
alguns Layouts predefinidos para facilitar a elaboração da 
apresentação.  

Os layouts mais usados são: Título e subtítulo; Título e 
lista; Título e duas colunas de listas; Título, Lista e figura e 
slide em branco.  
 
Atividade de Prática 30: Aplicando Transição de slides 

 A transição de slides define o efeito especial que será executado quando um slide for 
exibido durante uma apresentação.  

As opções são: Efeitos, Modificar transição (Velocidade, Som, Loop até o próximo 
som), Avançar slide (Ao clique do mouse ou automaticamente após determinado tempo).  

Temos ainda que Aplicar a todos os slides, Reproduzir, Apresentação de 
slides, Visualização automática. 

 
Aplicando um efeito de transição a um slide 

a. No modo de exibição Normal, selecione o slide ao 
qual você deseja adicionar o efeito. 

b. No Painel de tarefas, clique em Transição de 
slides. 

c. Selecione uma transição de slides na lista. 
d. Escolha a velocidade da transição (Lento, Médio ou 

Rápido). 
e. Selecione um som. 
f. Escolha o modo de Avanço (Ao clique do mouse ou 

automaticamente após determinado intervalo de 
tempo). 

g. Se desejar aplicar a mesma transição para toda a 
apresentação, clique em Aplicar a todos os slides. 

h. Clique em Reproduzir para visualizar a transição do 
slide. 

i. Clique em Apresentação de slides para visualizar a apresentação em tela cheia. 
j. Deixe a opção Visualização automática marcada para poder ver a transição 

quando clicar em Reproduzir. 
 
Atividade de Prática 31: Removendo um efeito de transição 

a. Selecione o slide e escolha Sem transição na caixa de listagem do Painel 
Transição de slides. Isto também pode ser feito no Classificador de slides. 

b. Se quiser retirar de toda a apresentação clique em Aplicar a todos os slides. 
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Atividade de Prática 32: Animando os elementos do slide - Animação 
personalizada 

Permite animar os objetos do slide, como textos e imagens.  
a. Selecione o objeto que será animado. 

b. Clique em Adicionar para abrir a caixa de Animação personalizada. 

 

c. Nas guias Entrada, Enfase, Sair e Caminhos de movimento você pode 
escolher a animação. Em todas as guias existe a opção de determinar a 
Velocidade da animação. 

d. Deixe a opção Visualização automática marcada para poder ver a animação. 

e. Clique em Alterar para escolher uma nova animação para o objeto. 

f. Clique em Remover para excluir a animação do objeto. 

g. Em Iniciar determine se a animação do objeto será Ao clicar no mouse ou se 
Após a animação do anterior. 

h. Em Alterar ordem, você pode definir a seqüência de entrada dos objetos 
clicando nas setas correspondentes a Avançar e Recuar. 

 

i.  Clique em Reproduzir para visualizar a transição do slide. 

j.  Clique em Apresentação de slides para visualizar a apresentação em tela cheia. 

k. Deixe a opção Visualização automática marcada para poder ver a transição 
quando clicar em Reproduzir. 

Atividade de Prática 33: Fechando uma apresentação 

 Após encerrar uma apresentação você pode fechá-la. No menu Arquivo escolha 
Fechar. 

Atividade de Prática 34: Apresentação de slides 
 Para executar uma apresentação, no menu Exibir escolha Apresentação de slides 
ou  no menu Apresentação de slides escolha para Apresentação de slides (F5). 

 

 

 



                                   
 

Núcleo de Tecnologia Educacional  

Introdução à Educação Digital 
 

70 

 

 
Modos de exibição 

No Impress existem 5 modos de exibição: 

• Normal: exibe o slide permitindo criar e editar. 

• Estrutura de Tópicos: é o sumário da apresentação. Exibe os títulos e os textos 
principais de cada slide, sendo possível reordenar slides e editar os títulos e cabeçalhos 
dos slides. 

• Notas: permite adicionar notas aos seus slides. Durante a apresentação, o público não 
consegue vê-las, pois permanecem ocultas. 

• Folheto: permite determinar o número de slides em uma página 
impressa. Para modificar o número de slides que podem ser 
impressos em uma página, no menu  Formatar escolha Layout de 
slide. Será exibido painel Layouts a direita da janela do Impress.    

Atividade de Prática 35: Trabalhando no Classificador de slides 

  O Classificador de Slides exibe miniaturas dos slides, permitindo mover slides para 
organizar a seqüência dos slides da apresentação, excluir slide, remover temporariamente 
um slide da apresentação. 

 

Movendo um slide 

  Para reordenar os slides, basta clicar na miniatura do slide e arrastar para a nova 
posição ou usar as ferramentas Mover para cima ou Mover para baixo. 

 
Inserindo um novo slide 

  Clique com o botão direito do mouse na posição que deseja inserir o slide e no menu 
de atalho escolha Novo slide.  

Duplicando um slide 

  Para criar uma cópia de um slide clique no mesmo e mantendo pressionada a tecla 
Ctrl arraste o slide.  

Excluindo um slide 

Para remover um slide da apresentação, clique no mesmo e pressione a tecla 
Delete.  

Para remover temporariamente clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo 
e no menu de atalho escolha Recortar. Se quiser retornar o slide, clique com o botão 
direito do mouse na posição que deseja inserir o mesmo e no menu de atalho escolha 
Colar. 

 


