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O SITE 

MONTAGEM DE FOTOS

• Montagem de Fotos é um site que

possibilita fazer montagens com várias

fotos e efeitos especiais.

• Além da opção de publicar as fotos nas

redes sociais, é possível enviá-las por e-

mail ou salvar em um arquivo em

dispositivos variados.(ex: Computador,

Pendrive, Celular, HD externo)



MONTAGEM DE FOTOS – Passo a Passo 

https://www.montagemfotos.com.br/



OPÇÕES DE MONTAGEM DE FOTOS 



MONTAGEM DE FOTOS – OPÇÕES POR 

TEMAS 



MONTAGEM DE FOTOS – CATEGORIAS 



MONTAGEM DE FOTOS 

Após a escolha 
das fotos 
coloque-as no 
espaço 
desejado, 
definindo o 
formato da 
borda, e a cor 
de fundo.



EFEITOS – (28 opções)

É possível colocar um efeito diferente em cada fotografia, só escolher o número.



APLICANDO EFEITOS

Se não gostar é possível remover os 
efeitos individualmente ou de todas as 
fotos



INSERINDO TEXTO NA IMAGEM

É possível personalizar a montagem ou inserir outras fotos com as seguinte 
opções: carregar o arquivo do dispositivo ou utilizar uma foto do facebook
e escrever as mensagens. 
O texto pode ser formatado em diferentes letras e cores.



RESULTADO DA IMAGEM

Efeitos especiais e texto



Atividade

• Escolher quatro ou mais imagens da cidade  que você vai viajar;

• Salvar em uma pasta com seu nome  na área de trabalho;

• Acessar o site: https://www.montagemfotos.com.br/

• Escolher algumas imagens da cidade e fazer uma  montagem

• Compartilhar nas redes sociais ou enviar para o e-mail: 

internautis.unatimarilia@gmail.com

• Opcional: buscar uma foto no facebook escolher um 

tema e publicar 

https://www.montagemfotos.com.br/
mailto:internautis.unatimarilia@gmail.com
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