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Ficha de Trabalho 3 - GIMP  

 

1. Utilizando o programa GIMP, crie o cartaz apresentado na 

figura 4, de acordo com o indicado nos passos seguintes. 

• Crie um novo documento, utilizando o Template A4 

(300ppi). 

• Coloque na área de desenho a imagem apresentada na 

figura 1, PH01239K.JPG, utilizando-a como fundo do cartaz, 

com a ajuda da ferramenta Scale Tool e ajustando o tamanho da 

imagem ao da área. 

 

 

• Ajuste os níveis de cores, selecionando no Menu Colours, 

o comando Levels e definindo os Output Levels para 50. 

• Escreva o texto “ DESPORTO ESCOLAR”, com o tipo de letra Sans, tamanho 26 e cor vermelha.  

Depois escreva o texto, “Corta mato no parque da cidade”, com o tipo de letra Sans e tamanho 26.  

Por último, aplique um filtro, selecionando opção Curve Bend, do 

comando Distorts, do menu Filters, de forma a conferir uma curvatura ao 

texto de acordo com o apresentado na figura 4. 

• Insira a imagem apresentada na figura 2 e efetue ajustes ao nível do 

brilho e contraste desta, realçando a imagem, ajustando as opções 

Brightness e Contrast, do comando Adjust Brightness and Contrast, 

selecionado a partir do menu Colours, sobressaindo da imagem do fundo. 

 

 Insira a imagem apresentada na figura 3 e altere as suas dimensões, utilizando as opções da Scale 

Tool, da caixa de ferramentas. De seguida, efetue a rotação da imagem, utilizando as opções do Rotate 

Tool da caixa de ferramentas, de acordo com o apresentado na figura 4. 

 

Fig. 3 (Office 2013, online) 

 

• Digite o texto “Dia 24 de fevereiro 2015 Manhã e Tarde”, 

formate-o com o tipo de letra Sans, tamanho 18 e altere o seu aspeto, de 

acordo com o apresentado na figura 4, aplicando-lhe a opção Emboss, do 

comando Distorts, do menu Filters. 
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• Digite o texto “Inscrições junto dos professores de educação física” na parte inferior do cartaz, 

de acordo com o apresentado na figura 4, formate-o com o tipo de letra Sans, tamanho 16, cor preta e 

estilo negrito. 

• Exporte o cartaz para a extensão de ficheiro PNG, utilizando o comando Export do menu File. 

Nota: O cartaz deverá ficar com o seguinte aspeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 


