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ATIVIDADE:

TIC

Aprender a desenhar no PAINT
A proposta feita será desenhar no programa “PAINT” utilizando as principais ferramentas da aplicação.

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1.Aceder à aplicação
Pesquisar na barra de procura o programa “PAINT”. O PAINT é um programa que já vem instalado
particamente em todos os computadores.

2. Saber as ferramentas da aplicação
Antes de iniciar o desenho ou trabalho no PAINT, temos que saber quais são as ferramentas que temos e
como utilizar.

As ferramentas assinaladas na imagem, embora não sejam úteis para a realização do desenho não deixam de ser
ferramentas importantes para se saber.
A imagem da cacete serve para guardar quando os nosso desenho. A folha branca serve para iniciarmos outro desenho.
As duas setas servem para anular ou refazer uma acção.

O Quadrado tracejado serve para marcarmos uma parte do desenho. É uma ferramenta muito útil para utilizar no nosso
desenho.

~

A ferramenta assinalada na imagem são as ferramentas mais utilizadas para utilizar no desenho.
A imagem do “lápis” serve para desenhar algum pormenor, a imagem do “balde de tinta” serve para dar a cor ao
desenho, a letra “A” serve para criar uma caixa de texto e escrever algo no desenho. A borracha serve para apagar algo
no desenho e a lupa serve para ampliar o desenho.

A imagem assinalada acima é um pincel que serve para escolher o tipo de “marcador” no desenho.

A imagem assinalada são as formas que queremos utilizar no desenho, como por exemplo corações, quadrados,
triângulos ou círculos.

A imagem assinalada indicam as cores que podemos utilizar no desenho, pode-se escolher o tipo de cor como também o
ta grossura da cor.
3. Fazer um desenho
Com base das ferramentas mencionadas nos pontos anteriores, vamos fazer um desenho e tentar utilizar
todas as ferramentas que já foram explicadas e identificar o que é o desenho.
O exemplo do desenho em baixo, mostra que foi utilizado as cores, as formas e as ferramentas principais
para realizar o desenho.

Bom trabalho, espero que o vosso desenho fique muito mais bonito que este!

