
WORKSHOP BACKtoBASICS 

Adobe Photoshop 

 

Data: 29 de Outubro de 2008 

Local: Anfiteatro da Escola Superior de Educação de Setúbal 

Monitor: Emanuel Matos1 

Horário: 14H até 17H 

Inscrições: 

Enviar e-mail para ae.ese@hotmail.com com Nome Completo, Curso que 

frequenta (apenas para alunos do IPS) e contactos. 

Taxa de inscrição: 3 EUROS (pago no dia à entrada) 

Âmbito e Objectivo: 

 A imagem assume na actualidade um papel determinante nas 
sociedades. Saber criar e editar imagens, de diferentes formatos e para 
diferentes fins, torna-se hoje uma competência essencial, que transcende 
várias áreas do conhecimento e se torna útil a todos os profissionais. 
 O Adobe Photoshop é a ferramenta de edição de imagem mais 
famosa e vendida no mundo, e aquela que mais se adapta a uma iniciação 
na edição de imagem. A sua interface intuitiva torna-o assim num motor para 
desenvolver competências básicas na criação gráfica. 
 Este workshop visa transmitir noções base sobre o trabalho neste 
software e sobre vários conceitos ligados à imagem digital, eliminando erros 
comuns e criando competências simples e aplicáveis a vários contextos.  
 

Programa: 

 
Período Conteúdo Competências a desenvolver 
14H Apresentação 

 
14H15 

 
1.1. Criar um novo 
ficheiro. 

Perceber as diferentes tipologias de 
formatos e tamanhos de ficheiro. 
A importância do dpi. 
A orientação da página. 

 
14H30 

 
1.2. A área de trabalho.  

Organizar a área de trabalho. 
A importância das layers e do histórico. 
Atalhos de teclado úteis. 
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As ferramentas base. 
 

15H e.1. Construção de 
formas. 

Trabalhar com diferentes elementos em 
diferentes layers, construindo uma 
imagem organizada e editável. 

15H30 Coffee break. 
 
15H45 

 
2.1. A cor e a 
opacidade.  

RGB vs. CMYK. 
A importância da palete de cores. 
A opacidade. 
Sobreposições de cores. 
Shadows, Midtones, Highlights. 

 
16H 

 
2.2. Edição de 
imagens.  

Trabalhar sobre imagens já existentes. 
Correcção de cor. 
Correcção de erros gráficos. 
A base da montagem fotográfica. 
A importância das ferramentas de 
selecção. 
Ferramentas de modelagem. 

16H30 e.2. Montagem. Editar uma imagem, retirando certos 
objectos da composição e trabalhando 
diferentes ferramentas de edição e 
modelação. 

17H Fim da sessão. 
 


