
 

  
 

Designação da Ação:  PhotoShop 

Carga Horária: 50 horas 
 
Local:  Vila Nova de Gaia 
 
Início:  Fevereiro de 2016 
 
Horário e Dias de Formação:
 
Regalias: Subsídio de alimentação (sujeito a uma assiduidade 
 
 
Objetivos 

• Identificar e utilizar as funcionalidades básicas do

necessária a uma imagem e aplicá

 

Conteúdos 

• Photoshop 

• Interface do Photoshop

grelhas e guias)

• Documentos (formatos, pixel vs vector,

• Ferramentas Hand

• Layers (criar, visualizar/esconder, 

agrupar, opacidade e preenchime

blending) 

• Criar e transformar formas básicas

• Ferramentas de pintura e edição (formas de preenchimento 

(Foreground/Background), brushes, swatches, gradientes)

• Máscaras e ferramentas de 

Marquee Tool) 

• Componente vectorial (Pen Tool)

• Texto (escrita e formatação)

• Tratamento de imagem (Painel Ajustments, modelos de cor, controle dos brilhos, 

meios-tons e sombras,

• Impressão e gravação

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum esclarecimento, 

contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 480 ou dos endereços 

eletrónicos pedro.martins@cfpimm.pt

PhotoShop 

PhotoShop – inicialização 

 

Dias de Formação: Horário pós-laboral (dias a definir) 

de alimentação (sujeito a uma assiduidade ≥ 90%) 

Identificar e utilizar as funcionalidades básicas do Photoshop; determinar a edição 

necessária a uma imagem e aplicá-la. 

Photoshop (ferramentas, menus, paletas, atalhos de teclado, réguas, 

grelhas e guias) 

Documentos (formatos, pixel vs vector, Image/ Canvas Size, ferramenta

Hand e Zoom 

(criar, visualizar/esconder, ativar/desactivar, bloquear; reordenar; duplicar; 

agrupar, opacidade e preenchimento (Shape Layer), adicionar estilos, modos de

Criar e transformar formas básicas 

Ferramentas de pintura e edição (formas de preenchimento 

(Foreground/Background), brushes, swatches, gradientes) 

Máscaras e ferramentas de seleção (Magic Wand, Quick Mask, Polygonal Tool, 

 

Componente vectorial (Pen Tool) 

Texto (escrita e formatação) 

Tratamento de imagem (Painel Ajustments, modelos de cor, controle dos brilhos, 

tons e sombras, Blur e Unsharp Mask) 

Impressão e gravação 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum esclarecimento, 

contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 480 ou dos endereços 

martins@cfpimm.pt  e mario.garcia@cfpimm.pt. 

 
 

PhotoShop – inicialização 
 
 
 
 

 

; determinar a edição 
 

de teclado, réguas, 

Image/ Canvas Size, ferramenta crop) 

/desactivar, bloquear; reordenar; duplicar; 

nto (Shape Layer), adicionar estilos, modos de 

ck Mask, Polygonal Tool, 

Tratamento de imagem (Painel Ajustments, modelos de cor, controle dos brilhos, 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum esclarecimento, 

contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 480 ou dos endereços 


