
COMO EDITAR TEXTO NO KOMPOZER 

1ª Passo: 

 

 

2º Passo: 

 

1) Essa é a página que abre no Kompozer. A janela do lado esquerdo “Tip of the Day” é 
apenas de dicas, cada vez que você abre o Kompozer aparece uma dica diferente. 
Pode fechá-la! Clique em “Source”. 
 

Finalidade do Komposer: o editor de texto do Portal faz quase todas as formatações 
necessárias. Contudo, caso queira “Justificar” o texto deve-se utilizá-lo. O Komposer 
também possui uma variação de fontes maior que a do editor do Portal. 
 
 

OBS: os padrões usados no Portal são: Fonte (Arial); Tamanho (10 ou small); 
Justificado. 
 

Importante: O Komposer é um software livre e pode ser baixado livremente.  
 

2) Selecione todo o conteúdo da página e apague. Você pode dar um Ctrl “A” na página e 
“Delete”. Depois cole o texto que você deseja formatar. Clique em “Design” para que o texto 
apareça em versão normal e você possa formatá-lo. 
 

Importante: nunca cole o seu texto sem apagar o conteúdo da página antes. 
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3º Passo: 

 

 

4º Passo: 

 

 

 

 

 

Se você for digitar seu texto no próprio editor do “Komposer” não é necessário usar o 
“Vim”, mas caso o tenha usado cole o texto que foi limpo na caixa do editor.  
 

3) Agora você já pode formatar o texto. O padrão do Portal é letra Arial. Selecione todo o 
texto e vá em “Format” na barra de ferramenta, na parte superior. Clique em “Font” e 
depois procure “Arial”. 
 

4) Para formatar o tamanho da letra clique em “Size” e depois selecione 
“Small”, esse é o tamanho usado no Portal. 

 
 

COLE O TEXTO DO VIM AQUI OU DIGITE AQUI SEU TEXTO! 
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5º Passo: 

 

 
6º Passo: 

 

5) Para justificar o texto vá em “Align” e selecione a opção “Justify”. Pronto 
seu texto já está justificado. Clique em “Source” para copiar o texto em 
HTML e colar no editor do Portal. 
 

Importante: todas as formatações são feitas no “Format”, mas na barra de 
ferramentas tem as mesmas opções e com um pouco de prática e 
curiosidade você pode descobri-las. 

6) Esse é o texto que deverá ser copiado e colado no Portal. Você pode dar um Ctrl “A” 
para selecionar tudo e depois um Ctrl “C” para copiar. 
 

Atenção: selecione todo o texto, ele sempre inicia e termina em <html> 

 

7) Na “Página de livro” criada no Portal vá em “Corpo” e clique em “Código-Fonte”, 
cole o texto editado no Komposer. Para fechar basta clicar novamente em “Código-
Fonte”. 
 

Atenção: quando o “Código-Fonte” é aberto corretamente, a caixa muda de cor 
ficando azul bem claro. 

 

 

 
COLAR AQUI 


