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Tutorial para utilização do programa de texto do LibreOffice 

1. Criar pasta 

Sempre que queremos fazer um trabalho no computador, devemos criar uma pasta 

onde serão guardados esses e outros trabalhos. A maneira mais fácil de criar uma pasta é a 

partir do ambiente de trabalho do computador. 

Procede assim: 

Com rato no ambiente de 

trabalho, clica com o botão direito do 

rato e vai abrir-se uma janela, 

escolhe a opção “Novo” e irá abrir-se 

uma outra e deverás escolher 

“Pasta”. 

Vai aparecer uma pasta no 

ambiente de trabalho. Agora dá-lhe 

um nome, o teu!  

Coloca de novo o rato sobre a 

pasta criada que tem o nome de “Nova pasta” e 

clica com o botão direito do rato e escolher 

“Mudar o nome”. Apaga o que está escrito e 

escreve o teu nome, depois pressiona a tecla 

“Enter” para confirmar a alteração. 

E, pronto, tens uma pasta que está pronta 

a guardar os teus trabalhos. Agora, dá início ao 

teu trabalho! 

NOTA IMPORTANTE: 

Se trabalhares no teu computador, em 

casa, podes deixar a pasta no Ambiente de trabalho ou colocá-la 

na pasta do PC “Os meu documentos”. 

Se trabalhares em algum computador, na escola, a pasta 

deve ser guardada numa pen. Para isso faz da seguinte forma: 

coloca o cursor sobre a tua pasta e escolhe “Enviar para” e depois “Documentos” ou a pen (E:). 

Aguarda uns momentos para finalizar a transferência. 
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No ambiente de trabalho o LibreOffice apresenta-se com o seguinte ícone… 

2. Escolher o programa de texto 

Clica 2 vezes na pasta para teres 

acesso ao programa de 

produção de texto 

 

 

Clica no ícone “Documento de 

texto” e abre-o. Agora podes criar, 

copiar...o texto que for necessário. 

Repara agora na barra de ferramentas no topo do da página e terás as ferramentas 

que irão personalizar o texto.  

 

 

 

Tipo de letra para 

personalizar o texto , 

chamada também de 

“Fonte”  

 

Tamanho da letra. 

Pode variar de acordo 

com o tipo de texto: 

Titulo, citações, etc)  

 

Utiliza-se para realçar  

a letra  

Negrito ou Bold= A-A 

Itálico = B-B 

Sublinhado 

Utliza-se para alinhar o 

texto: 

À esquerda; 

Centrar; 

À direita   

Justificar = (Alinhar as 

margens para que todas 

as linhas fiquem iguais). 
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3.Inserir Cabeçalho e rodapé 

Se se pretender fazer um trabalho escrito 

para entregar a um professor ou um documento 

mais importante devemos inserir um “Cabeçalho” e 

um “Rodapé”. Para isso procura a ferramenta 

“Inserir” e irá abrir-se uma janela onde aparecem 

estas opções . Para inserir os dois é necessário 

inserir um de cada vez. A informação que se 

escrever nestes campos repetir-se-ão em todas as 

páginas do documento. 

4. Escrever o texto 

Deverás escrever o texto, sem erros, a começar pelo título. Para o corpo do texto deve 

deixar-se dois espaços de intervalo, premindo a tecla “Enter” 2X. 

Depois de tudo escrito, seleciona o título, muda o tipo de letra e o tamanho, que deve 

ser um pouco maior que a do texto e centra-o. O Título pode ser ainda realçado com a opção 

“negrito”. 

Para  iniciar uma frase após um parágrafo, coloca o cursor 

no início da frase e clica na tecla “TAB”. Repete o mesmo 

procedimento sempre que se iniciar um parágrafo. 

Se se premir a tecla “Caps Lock”, que fica por baixo da tecla 

“TAB”, todas as letras do texto serão escritas em MAIÚSCULAS. 
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Para mudar, basta voltar a premir a mesma tecla. 

Se for necessário colocar acento em alguma letra, deve proceder-se assim: premir a 

tecla com o acento pretendido e de seguida a letra que será 

acentuada.  

Para os acentos agudo (há) e o til (pão), faz-se 

diretamente, mas para os acentos grave (à) ou circunflexo 

(chinês) deve premir-se ao mesmo tempo a tecla “shift” e a do 

acento correto e depois a letra pretendida. 

 

5. Inserir uma imagem 

Se for necessário inserir uma ou mais imagens, deverá 

proceder-se da seguinte forma: 

 escolher as imagens e guardá-las numa pasta própria. (Podem ser imagens tiradas 

com uma máquina fotográfica ou outro instrumento, ou digitalizada ou ainda retirada da 

Internet. Se a retirares da Internet deve-se registar sempre o site de onde foi retirada e a 

respetiva data de captura.) 

a) colocar o cursor no locar onde se pretende 

colar a imagem;  

b) Selecionar a função “Inserir” e escolher 

“Imagem”  e, de seguida, do “Ficheiro…”, 

procura a pasta ou local onde foi guardada e 

escolhê-la.  

c) Aguardar que se faça a transferência. 

d) Selecionar a imagem aumentá-la ou reduzi-la 

conforme se queira. IMPORTANTE: deve-se 

aumentar ou dimunuir a imagem sempre a partir 

de um dos cantos da imagem para manter a 

proporcionalidade. 
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7. Inserir tabela. 

Para inserir uma tabela, procura na 

barra de ferramenta, no topo da página e 

clica em “tabela” para abrir uma nova janela e 

escolhe Inserir, e depois tabela, de novo. Irá 

surgir uma nova janela onde deveremos 

definir o nº de colunas e linhas da nossa 

tabela e de seguida clicar em “Inserir” 

Por exemplo: Uma tabela com 4 colunas e 3 linhas. 

Dentro de cada célula pode ser escrito texto. Para isso deverás 

colocar o cursor dentro da célula e escrever o que for necessário. 

8. Guardar o trabalho 

Depois do trabalho terminado deve ser guardado na pasta já criada. 

Se o trabalho ainda não estiver concluído, pode ser guardado na pasta já criada para ser 

terminado mais tarde. 

Vai de novo à barra de ferramentas, no topo da página e escolhe 

“Ficheiro” e logo vai surgir uma janela. Devemos escolher a linha onde 

diz “Guardar como”. Vai surgir uma nova janela.  

Escolhe “Ambiente de trabalho”, para encontrar a pasta já criada. 

Com o cursor sobre a pasta, clica duas vezes para abrir a pasta. 

Dá um nome ao teu trabalho e clica em “Guardar”. Vai ao ambiente de 

trabalho e volta a abrir a pasta e verifica seu o teu trabalho está 

Nome Data de 

nascimento 

Naturalidade Passatempo 

favorito 

 

Ana / Maria 

 

____/____/____ 

Coimbra 

 

Andar de 

bicicleta 
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guardado. Se estiver, volta a abrir o documento que está na barra inferior do ambiente de trabalho e 

fecha-o na cruz (X), no canto superior direito 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 

 

 

Bom trabalho! 


