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Apresentação 

 

Seja bem-vindo (a) ao Centro de Inclusão Digital Professor Wilson Choeri! 

O Centro de Inclusão é parte integrante do campus Realengo II e foi 

desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Computação e Informática Educativa 

do Colégio Pedro II. No dia 16 de agosto de 2007, o Centro de Inclusão Digital foi 

inaugurado com o nome de Biblioteca Digital, com a presença do Presidente da 

República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministro da Educação, Sr. Fernando 

Haddad, e outras autoridades. Seu nome é uma homenagem ao ex-diretor Geral do 

Colégio Pedro II, responsável pela criação do campus Realengo e do Centro de 

Inclusão Digital. 

Esse espaço foi criado para promover atividades que possibilitem a inclusão 

digital da comunidade de Realengo e adjacências. A inclusão digital é um processo 

educativo contínuo que tem início com o domínio de programas e serviços básicos 

utilizando o computador e a Internet. Esse processo é considerado concluído quando o 

indivíduo consegue utilizar o computador de forma independente para seu lazer, 

estudo, trabalho ou para a solução de problemas cotidianos. 

O Centro de Inclusão Digital Professor Wilson Choeri é um espaço público, 

criado e mantido pelo Colégio Pedro II. Aproveite as oportunidades oferecidas e 

divulgue-as em sua comunidade. 

Nesta oficina, você aprenderá a elaborar vários tipos de publicações como 

cartões de visita, convites, etiquetas, cartazes, calendários, folhetos, panfletos, 

currículos, entre outros. Para tanto, iremos utilizar o programa Publisher que pertence 

ao pacote Office da Microsoft. A prioridade nesta oficina é desenvolver atividades 

totalmente práticas que são orientadas por monitores capacitados. Não esqueça de 

que o que for ensinado nesta oficina deverá ser treinado em casa ou no trabalho. 

Equipe do Centro de Inclusão Digital Professor Wilson Choeri. 
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1º Encontro 

1.1 – Introdução 

O Microsoft Office Publisher é um programa 

editor de publicações da empresa Microsoft. 

Com ele, você conseguirá criar 

documentos como convites, cartões de visita, 

calendários, etiquetas, cartazes, certificados, 

folhetos, currículos, entre outros. 

Neste primeiro encontro você aprenderá a: 

 

 

 

 

 

1.2 – Iniciando o Microsoft Publisher 2013 

 

Você poderá iniciar o Microsoft Publisher 

2013 dando um clique duplo no ícone de atalho 

do programa na área de trabalho ou pelo botão 

“Iniciar”.  Siga os seguintes procedimentos: 

a) Clique no botão “Iniciar”. 

b) Depois clique em “Todos os programas”. 

c) Em seguida, clique em “Microsoft Office 2013”. 

d) Por fim, clique em “Publisher 2013”. 

 

Você também pode acessar o programa clicando no botão “Iniciar” e 

digitando “Publisher” na caixa de pesquisa. Depois clique na primeira opção 

listada. 

   

 

 

 

 Iniciar o programa Publisher. 

 Selecionar o tipo de publicação. 

 Criar um cartaz. 

 Salvar um arquivo do Publisher em uma pasta. 
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1.3 – Selecionando o tipo de publicação 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os 

botões Em destaque e Interno. Clique em Interno para visualizar as 

categorias de publicações disponíveis. 

 

Observe as categorias disponíveis. Role a barra lateral até localizar a 

opção Publicações Rápidas. Clique sobre ela. 

 

 Agora observe as diferentes opções de design, escolha uma delas e dê 

duplo clique sobre a mesma. 
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1.4 – Elaborando um cartaz 

Assim que você selecionar a categoria e o design de sua publicação, a 

mesma estará disponível para edição. Observe à esquerda uma miniatura do 

documento e na área central o documento a ser editado. Para ampliar a 

visualização do mesmo, movimente a barra deslizante localizada na parte 

inferior direita da janela do programa. 

 

 

Para alterar o título, basta clicar em Título e digitar o novo texto. 

Observe que o tamanho da fonte se ajusta automaticamente à caixa de texto. 

Agora realize o mesmo procedimento para inserir uma mensagem abaixo do 

título. 

        

 

Edite o 
documento 

aqui. 
Miniatura 

para 
visualização 

Movimente essa barra para aumentar o zoom. 
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Agora vamos inserir uma imagem. Passe o mouse sobre a área branca 

e observe que é exibido um atalho para a inserção da imagem. Dê duplo clique 

sobre o mesmo. Na janela seguinte, clique em Procurar para localizar uma 

imagem salva em seu computador ou então digite uma palavra-chave na caixa 

de busca e dê Enter no teclado. Observe o resultado da sua pesquisa e dê 

duplo clique sobre a imagem desejada. 

 

 

 

 Observe que a imagem é inserida 

automaticamente em seu cartaz e irá se ajustar ao 

tamanho destinado à mesma. 

 Agora você precisa inserir uma caixa de texto 

com o seu nome no canto inferior direito do cartaz. 

Clique em Inserir / Desenhar caixa de texto. 

 

 Use o mouse para desenhar um retângulo e dentro dele digite o seu 

nome. Altere o tipo de fonte, a cor e o tamanho utilizando as opções 

disponíveis na barra de ferramentas. 
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Quando você concluir seu cartaz, deverá salvá-lo em dois formatos: no 

formato do Publisher (.pub) e no formato PDF. Para tanto, clique em Arquivo / 

Salvar como. Na janela seguinte, selecione Computador e clique em 

Procurar. 

             

Localize o diretório onde deseja salvar o arquivo e clique em Salvar. 

 

 Agora realize o mesmo procedimento para salvar o seu arquivo no 

formato PDF. Assim o seu cartaz poderá ser facilmente impresso em gráficas 

ou visualizado em computadores que não tenham o Publisher instalado.  

  

 

2º Encontro  

Neste segundo encontro você aprenderá a: 

 

 

 

 

 Elaborar cartões de visita. 

 Elaborar avisos. 
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2.1 – Elaborando um cartão de visita 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os 

botões Em destaque e Interno. Clique em Interno para visualizar as 

categorias de publicações disponíveis. 

 

Selecione a opção “Cartões de visita”. Escolha um dos designs disponíveis 

e dê duplo-clique sobre o mesmo. 

     

 Clique sobre as caixas de texto e, gradativamente substitua as 

informações exibidas. 

 

 Se necessário, utilize as opções de formatação disponíveis para realizar 

alterações no texto. 
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 Quando concluir seu cartão de visita, lembre-se de salvá-lo em dois 

formatos: no formato do Publisher (para que você possa editá-lo depois) e em 

formato PDF (para que você possa imprimi-lo mais facilmente).  

 

2.2 – Elaborando avisos 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os 

botões Em destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção 

Avisos. Selecione uma das opções de design disponíveis e dê duplo-clique 

sobre o mesmo. 

        

 

Clique sobre as caixas de texto e, gradativamente substitua as 

informações exibidas. 

Quando concluir seu aviso, lembre-se de salvá-lo em dois formatos: no 

formato do Publisher (para que você possa editá-lo depois) e em formato PDF 

(para que você possa imprimi-lo mais facilmente). 
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3º Encontro  

Neste terceiro encontro você aprenderá a: 

 

 

 

3.1 – Elaborando cartões de mensagem 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os 

botões Em destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção 

Cartões de Mensagens. Selecione uma das opções de design disponíveis e 

dê duplo-clique sobre o mesmo. 

        

 Dependendo da escolha feita, seu cartão poderá ser organizado em 

várias páginas. Observe, por exemplo, as páginas de um cartão de Natal. 

  

 Para alterar a imagem da capa, clique com o botão direito sobre a mesma e 

escolha a opção Alterar Imagem. 

       

 Para alterar o texto, clique sobre as caixas de texto e faça as modificações 

necessárias. 

 Elaborar cartões de mensagem. 

 Elaborar cartões de cumprimento. 

① 

① Capa 

④ Contracapa 

② 

② Parte interna – 
lado esquerdo 

 

③ 

④ 

③Parte interna – 
lado direito 
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Quando concluir seu cartão, lembre-se de salvá-lo em dois formatos: no 

formato do Publisher (para que você possa editá-lo depois) e em formato PDF 

(para que você possa imprimi-lo mais facilmente). 

 

3.2 – Elaborando cartões de cumprimento 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os botões Em 

destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção Cartões de 

Cumprimentos. Selecione uma das opções de design disponíveis e clique em 

Criar. 

  

Faça as alterações necessárias, editando as caixas de texto e as imagens. 

 

Ao final, salve seu trabalho seguindo as orientações do seu monitor. 
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4º Encontro  

Neste quarto encontro você aprenderá a: 

 

 

 

4.1 – Elaborando calendários 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os botões Em 

destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção Calendários. Selecione 

uma das opções de design disponíveis.  

   

Na coluna da direita, defina se deseja Um mês por página ou Um ano por página. 

Clicando em Definir Datas do Calendário, você poderá definir que meses serão 

incluídos no calendário. Ao final, clique em Criar. 

   

Observe que o calendário é criado automaticamente. Se desejar, você poderá alterar 

as imagens. Basta dar duplo clique sobre a mesma e, em seguida, clicar em Alterar 

imagem. Localize a imagem desejada em seu computador e dê duplo clique sobre a 

mesma. Ela será inserida automaticamente em seu calendário. Ao final, salve seu 

arquivo. 

 Elaborar calendários. 

 Elaborar certificados. 
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4.2 – Elaborando certificados  

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os botões Em 

destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção Certificados de 

Premiação. Selecione uma das opções de design disponíveis e clique em Criar. 

  

Assim que o documento for carregado, faça as alterações necessárias, editando as 

caixas de texto e as imagens. Ao final, salve seu arquivo. 

 

Se preferir, você também poderá utilizar como template para a elaboração do 

certificado uma das opções disponíveis na aba Destaque. 
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5º Encontro  

Neste quinto encontro você aprenderá a: 

 

 

 

5.1 – Elaborando faixas 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os botões Em 

destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção Faixas. Selecione uma 

das opções de design disponíveis e clique em Criar. 

  

Assim que o documento for carregado, faça as alterações necessárias, editando as 

caixas de texto e as imagens. Ao final, salve seu arquivo. 

 

 

5.2 – Elaborando folhetos 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os botões Em 

destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção Folhetos. Selecione 

uma das opções de design disponíveis e clique em Criar. 

 Elaborar faixas. 

 Elaborar folhetos. 
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Observe que o panfleto é organizado em duas páginas. 

    

Depois de editar o conteúdo do seu panfleto, salve o arquivo final. O panfleto deverá 

ser impresso em frente e verso e depois dobrado em três partes de acordo com as 

linhas de guia.  

6º Encontro  

Neste sexto encontro você aprenderá a: 

 

 

6.1 – Elaborando receitas 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os botões Em 

destaque e Interno. Clique em Em destaque e selecione a opção Receitas.

     

          Página 1                                           Página 2 

 Elaborar receitas. 
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Observe que é gerado um arquivo com quatro páginas. Na primeira, há uma 

definição de receita. Leia-a atentamente para não esquecer do que você deverá 

incluir em sua receita. 

 

Agora selecione a página quatro do documento e preencha todas as informações 

referentes à sua receita. Não esqueça de incluir uma imagem ao final. 

 

Agora vamos excluir as três primeiras páginas do arquivo, deixando apenas a página 

com a sua receita. Clique com o botão direito sobre cada uma das miniaturas das 

páginas exibidas na coluna da esquerda e escolha a opção Excluir. Confirme a 

exclusão da página selecionada. 

     

Ao final, salve seu arquivo. 
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7º Encontro  

Neste sétimo encontro você aprenderá a: 

 

 

7.1 – Elaborando panfletos 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os botões Em 

destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção Panfletos. Selecione 

uma das opções de design disponíveis e clique em Criar. 

   

Preencha todas as informações sobre o produto e/ou serviço que deseja divulgar. 

Observe que na área central do aqruivo há um espaço destinado à imagem. Ao final, 

salve seu arquivo. 

 

 Elaborar um panfleto. 
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8º Encontro  

Neste oitavo encontro você aprenderá a: 

 

 

8.1 – Elaborando currículos 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os botões Em 

destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção Currículos. Selecione 

uma das opções de design disponíveis e clique em Criar. 

 

Preencha as informações solicitadas, editando as caixas de texto. Se possível, insira 

uma foto sua de rosto. Ao final, salve seu arquivo. 

 

  

 Elaborar um currículo. 
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9º Encontro  

Neste nono encontro você aprenderá a: 

 

 

9.1 – Elaborando jornais 

Assim que o programa for iniciado, observe no topo da área central os botões Em 

destaque e Interno. Clique em Interno e selecione a opção Boletins Informativos. 

Selecione uma das opções de design disponíveis e clique em Criar. 

   

Observe que o jornal é gerado com quatro páginas. 

 

Comece editando a capa do jornal. Insira um título e uma data. Selecione um tema 

para o seu jornal (esportes, política, economia, turismo, entretenimento, etc.) e 

pesquise na web diversas reportagens sobre esse tema. Organize as reportagens 

selecionadas em seu boletim informativo. Não esqueça de informar as fontes das 

informações. Ao final, salve seu arquivo. 

 

10º Encontro  

Neste décimo e último encontro você irá realizar algumas atividades de 

revisão e avaliação do seu aprendizado ao longo deste curso.  

 Elaborar um jornal. 


