
Legal Design

Passo a Passo Formas 

PPT e Word



1 Barra de ferramentas

Utilizaremos principalmente as abas “Página  Inicial”, “Inserir”, “Formatar”.

Para este Passo a Passo utilizaremos as ferramentas localizadas na barra superior.



1 Como inserir formas

• Selecione a aba “inserir”

• Selecione a ferramenta de

formas

• Escolha a forma desejada

• Arraste em qualquer lugar da

tela para posicionar e

redimensionar

• Use as abas laterais da forma

para ajustar ela após

posicionar



1.1 Configurações da forma

• Com a forma selecionada clique na

aba “Ferramentras de imagem -

Formatar”.

• Dentro da aba poderemos mudar

as configurações de

preenchimento e contorno da

forma.

• Para alterar a espessura do

contorno basta selecionar a

“espessura” na  

“contorno da

opção  

ferramenta  

forma”.

• Para remover o preenchimento  ou 

contorno seleciona a opção  “sem

preenchimento” ou “sem contorno”.



1.1 Exemplos de Configurações  da forma

• Com a forma selecionada clique na

aba “Ferramentras de imagem -

Formatar”.

• Dentro da aba poderemos mudar

as configurações de

preenchimento e contorno da

forma.

• Para alterar a espessura do

contorno basta selecionar a

“espessura” na  

“contorno da

opção  

ferramenta  

forma”.

• Para remover o preenchimento ou

contorno seleciona a opção “sem

preenchimento” ou “sem contorno”.



1.2 Como abrir formas

• Clique na forma com o botão  

direito do mouse.

• Coloque o mouse sobre a  

opção “abrir janela”.

• Seleciona a opção “editar  

seguidapontos” e logo em

“abrir caminhos”.



2 Design numeração da página

• Para criar um design amigável na

numeração da página utilize recursos

visuais como formas e ícones.

• Para aplicar os elementos criados em

todas as páginas é necessário copiar

e colar. Primeiro selecione o

elemento e em seguida, copie e cole

em todas as páginas .

• Os elementos serão inseridos no

mesmo local e com as mesmas

configurações. Entretanto, é

necessário alterar o número da

página.



3 Inserindo ícones

• Opção 1 – Powerpoint, na aba inserir

selecione a opção de ícones.

• Opção 2 – Google ou Canva, baixar

preferencialmente ícones sem fundo.

• Opção 3 – Outros sites .



3.1 Como remover fundos  de imagens

• Com a imagem selecionada voce  

devera seguir as etapas.

• Clique em “formatar”.

• Clique em “cor” .

• Clique em “definir cor  

transparaente”.

• Com a ferramenta clique no  

fundo da imagem.



4 Como utilizar ícones e  formas

• Trabalhe sempre buscando harmonia

no documento.

• Busque unir ícones e formas para dar

mais destaque e melhorar a

experiência do usuário.

• Para isso, remova a cor de

preenchimento da forma ou escolha

uma cor que contraste com seus

ícones.

+
Ícones formas
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