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BrOffice.org Impress

O  BrOffice.Org  Impress  é  o  Editor  de  Apresentações  do  BrOffice.Org  similar  ao  Microsoft 
PowerPoint que possibilita entre outras tarefas:

 ✔ a criação de gráficos (imagens);
 ✔ a criação de slides de aparência profissional com a atribuição um número de efeitos

dinâmicos aos slides, incluindo animação e efeitos de transição.
 ✔ A criação de apresentações contendo um sem número de slides com variados

formatos de páginas;
 ✔ a exibição dos slides na tela ou sua publicação sob a forma de folhetos;
 ✔ Fazer a apresentação de uma forma manual ou automática

O que é uma Apresentação?
É um arquivo em que são exibidos textos, gráficos, imagens, sons e animações, que podem ser 
combinados com efeitos especiais de exibição na tela do computador ou em forma de slides e 
transparências.

Formatos de arquivo:
 
Formato do documento Extensão do arquivo
Texto - Writer odt   -    doc
Planilha - Calc Ods  -    xls
Apresentação – Impress Odp   -   ppt

Algumas orientações importantes: 

É importante notar que quando se faz uma apresentação o conteúdo deve ser o foco central de 
atenção. Assim, as ferramentas que podem ser usadas, (exemplo: animações, aplicação de sons), 
devem enfatizar os tópicos,  mas não devem desviar a atenção para os efeitos especiais.  Por 
exemplo:

- a inserção de uma música ou som ocasional concentra a atenção na apresentação de slides. No 
entanto, o uso freqüente de efeitos sonoros pode desviar a atenção.

- o ritmo da apresentação não pode ser muito rápido, pois torna-se cansativo, nem muito lento 
pois deixa todos sonolentos. Portanto, deve-se fazer testes antes de fazer uma apresentação e 
escolher um bom ritmo.

- não deve existir nada em grande quantidade: nem texto, nem figuras. Cuidado com o tamanho 
da fonte: as pessoas no fundo da sala devem ser capazes de ler todos os slides.
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BrOffice.Org Impress
É um gerenciador que permite a criação e exibição de apresentações, cujo objetivo é informar 
sobre um determinado tema, serviço ou produto, possibilitando utilizar arquivos de imagens, 
sons, textos e vídeos, os quais podem ser animados de diferentes maneiras. 



UTILIZANDO O IMPRESS

 Acesse o Impress:

1. Menu Aplicações – Escritórios –BrOffice.org Impress (Apresentações).

Sempre ao iniciar o BrOffice.org Apresentação será apresentado ao usuário a tela do assistente 
de apresentação com 3 opções :

Nessa tela do Assistente de Apresentação, aparecerá três opções:

l        Apresentação vazia: que abrirá um documento em branco para ser editado;

l        Apartir de um modelo: que criará uma apresentação baseada em modelos;

l        Abrir uma apresentação existente: que abrirá uma apresentação criada anteriormente.
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1.1 Tela principal do Impress

A tela principal do aplicativo contem algumas áreas importantes, que serão referenciadas ao longo 
de todo esse Manual, conforme descrito abaixo:

– Barra de Títulos: contem o nome do arquivo que está sendo editado, o nome do aplicativo e 
sua versão, e os botões para minimizar, maximizar/restaurar e encerrar o aplicativo;

– Barra de Menus: contem os nomes dos menus para acesso às listas de comandos e funções 
do BrOffice.Org
– Barra de Objetos: contem os botões para acesso rápido aos comandos de edição de texto, tais 
como: tipo e tamanho de letras, estilos de parágrafos, etc;

–  Barra de Ferramentas:  contem os botões para acesso rápido aos comandos de inserção de 
tabelas, gráficos, corretor ortográfico etc;

–  Barra de Status:  Apresenta informações para orientação do usuário tais como o número da 
página, zoom, tipo de texto etc;

– Barras de Rolagem: utilizadas para mover e visualizar trechos do seu texto;

– Painel de Slides : utilizado para conter os slides já criados pelo usuário como parte integrante 
da apresentação que está sendo editada;

– Painel de Tarefas : utilizado para conter páginas que permitirão ao usuário especificar páginas 
mestras, layouts, animação personalizada e transição de slides. Clicando no pequeno símbolo 
triangular, no canto superior esquerdo fará com que a respectiva página se abra com as opções 
existentes e a página anteriormente aberta seja fechada.
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2. Criar uma apresentação vazia e depois você criará baseada em modelos disponíveis;

3.

2.1 Clique em Páginas Mestres e selecione um modelo para seu slide:

2.2 Para o próximo slide, selecione em Layouts à direita:  Escreva um título e subtítulo.

3. Para inserir  novo slide clique em para  criar  os  slides  necessários  em  sua 
apresentação;
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4. Coloque efeitos em sua apresentação, para isto conheça as possibilidades existentes no painel 
de tarefa (animação personalizada e transição de slides), teste vários!

4.1 Animação personalizada 
Seleciona o texto ou imagem / em adicionar, escolha um efeito

Clique no Menu: Apresentação de Slides / Animação personalisada

4.2 Transição de slide

Clique no Menu: Apresentação de Slides / Transição de Slides

LEMBRE-SE: Se sua apresentação for formal, não exagere em efeitos, cores e sons!

5. Crie um slide e utilizando os recursos da caixas de texto localizado na BARRA DE DESENHO 
(parte inferior do slide).

6. Inserir Figuras

Utilize  as  figuras  que  estão  na  pasta  Figuras para 
inserir  sua  apresentação.  Dê  um  título  e  faça  a 
animação. Use sua criatividade.

Clique no Menu: Inserir Figura / Do Arquivo...  
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7. Formas de visualização: 
• Normal: é possível criar e editar slides
• Estrutura de Tópicos: É o sumário da apresentação, aí aparecem apenas os títulos e os 

textos principais de cada slide. 
• Notas:  você pode adicionar notas aos seus slides.
• Folheto: É uma pequena versão impressa dos slides, para distribuir entre os ouvintes. 
• Classificação de slides: Exibe miniaturas dos slides.

8. Apresentação vazia.  Escolha uma apresentação vazia;

8.1 Para o primeiro slide, selecione o segundo Layouts à direita:

Escreva um título e subtítulo.
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Na nova janela que abre, 
conheça as ferramentas: 

9.. Colocar um plano de fundo – 
Menu Formatar - Página 

9.1  Clique  na  aba  Plano  de 
fundo,  

Conheça  as  opções  de  plano  de 
fundo:  Cor,  Gradiente, 
Preenchimento e Bitmap. 

elecione uma cor que lhe agrade e 
clique em OK. 
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Determine SIM para todas as páginas ficarem com o gradiente selecionado ou NÃO para formatar 
apenas a página que está em uso;

10.      Para inserir novo slide clique em 

ou em Estruturas de tópicos dê Enter para criar os slides necessários em sua apresentação;

11.      Crie um e coloque caixas de texto localizado na BARRA DE DESENHO com o nome de 
suas atividades desenvolvidas;

Coloque efeitos em sua apresentação, para isto conheça as possibilidades existentes no painel de 
tarefa (animação personalizada e transição de slides), teste vários!

Utilize as figuras que estão na sua pasta para criar sua apresentação.  Dê um título e faça a 
animação. Use sua criatividade.

Inserir Figura / Do Arquivo...  

LEMBRE-SE: Se sua apresentação for formal, não exagere em efeitos, cores e sons!
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