
Opções de edição de
imagens: configurando
cores tons de cores preto e brancocores, tons de cores, preto e branco, 
fontes de texto, Tamanhos, camadas, 
efeitos, filtros, mesclagem, retoques, 
pintura, clonagem.

Conversão de imagens:
importação e exportação de uma imagem



Plano de Vôo

O õ d di ã d iOpções de edição de imagens: 
Configurando cores, 
tons de corestons de cores, 
preto e branco, 
fontes de texto, 
Tamanhos, camadas, 
efeitos, filtros, 

l tmesclagem, retoques, 
pintura, clonagem.

Conversão de imagens:
importação e exportação de uma imagem



Site Estático x Site Dinâmico

Para tratamento fotográfico utilizaremos a imagemPara tratamento fotográfico utilizaremos a imagem 

abaixo e o software photoshop.



Mail Marketing

Para montagem efetiva de nosso email marketing usaremos oPara montagem efetiva de nosso email marketing usaremos o

O fireworks, sobrando tempo hábil iremos realizar um teste inicial

no dreamweaverno dreamweaver.

> Seu guia de design:> Seu guia de design:



Mail Marketing



Mail Marketing



Lorem Ipsum Usado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean suscipit, sem imperdiet
tincidunt ultricies, enim libero vestibulum odio, vitae lobortis orci eros et nibh. 
Aliquam erat volutpat. Donec eu purus quis arcu convallis egestas eu non urna. Ut 
pulvinar, erat non mattis dapibus, purus lectus accumsan felis, at gravida eros tortor

i j I d l l d M bi hi l ll l b ivitae justo. In nec erat dolor, a malesuada metus. Morbi vehicula, nulla eget lobortis
sodales, diam risus pharetra augue, sed fermentum nulla diam et quam. Donec porta 
sagittis est non consectetur. Sed hendrerit lacus laoreet magna cursus laoreet. Nulla
pos ere n lla eleifend lig la dignissim el lp tate magna dapib s Integer porttitorposuere nulla eleifend ligula dignissim vel vulputate magna dapibus. Integer porttitor
quam vel odio luctus ut iaculis urna varius. Vestibulum a cursus mi. Aenean est
massa, imperdiet venenatis adipiscing vel, bibendum et nulla. Aliquam vehicula
aliquet molestie Nunc cursus nisl ut odio sodales sollicitudin Etiam eget nuncaliquet molestie. Nunc cursus nisl ut odio sodales sollicitudin. Etiam eget nunc
accumsan purus pellentesque commodo pharetra lacinia augue. Sed ac tristique
tortor.
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