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COMO IMPRIMIR EM MODO LIVRETO NA FOLHA A4
1. Coloque a quantidade de papel necessária na sua impressora
no tamanho A4.
2. Abra o arquivo no Adobe Reader. Acesse Arquivo > Imprimir

3. Selecione uma impressora no menu localizado na parte superior da
caixa de diálogo Imprimir.
4. Clique em Propriedades e conﬁgure para: Tamanho A4 (210 x 297 mm),
papel comum e escolha a qualidade de impressão que deseja.
5. Volte para o menu Imprimir e selecione as páginas que deseja imprimir
(caso queira imprimir todas as páginas, não precisa fazer nada aqui)

Sempre separe as páginas que você quer imprimir por vírgulas, e se quiser
imprimir de página x até y, use um - entre os números, por exemplo:
1,3-5,12 (vai imprimir apenas as páginas 1,3,4,5 e 12).
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6. Selecione a opção de Orientação Retrato como abaixo:

7. Selecione o modo Livreto

Se preferir, você pode dividir um livreto muito grande em agrupamentos
menores (sempre múltiplos de 4) e, a seguir, imprimir cada faixa de
páginas separadamente.
Caso queira imprimir o planner em cadernos para COSTURA, separe o
arquivo em conjuntos de 32 páginas, e imprima 8 folhas da frente e
8 folhas de verso.
Um detalhe: todo produto do site vem com 2 páginas de avisos antes
do que deve ser impresso, então na hora de imprimir sempre inicie a
contagem da página 3 para frente!
Um exemplo: selecione 3-34, imprima frente e verso, depois selecione
as páginas 35-66, e assim por diante!
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8. No menu suspenso Subconjunto do livreto, selecione uma das
seguintes opções:
Frente e verso/Ambos os lados
imprime automaticamente ambos os lados do papel, se a sua impressora
suportar a impressão duplex.

Somente Frente/Somente verso (para impressoras manuais).
Se a impressora não puder automaticamente imprimir em frente e verso,
você pode primeiro imprimir os lados de frente do papel. Em seguida,
recarregue as páginas e imprima o verso.

*
*Imagem ilustrativa da impressora Epson L395.
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9. Escolha a encadernação.
Atenção para à saída do papel da sua impressora. Você precisa posicionar
o papel para imprimir o verso de forma que as páginas sejam impressas na
mesma direção. O ideal é fazer um teste antes.
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10. Clique em imprimir.
Depois é só juntar todas as folhas na ordem que foram impressas,
dobrar ao meio e cortar para montar.
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COMO IMPRIMIR DIRETO NA FOLHA A5
1. Coloque a quantidade de papel necessária na sua impressora já no
tamanho A5 (Você pode comprar já no tamanho A5 ou cortar as folhas
A4 no meio).
2. Abra o arquivo no Adobe Reader. Acesse Arquivo > Imprimir

3. Selecione uma impressora no menu localizado na parte superior da
caixa de diálogo Imprimir.
4. Clique em Propriedades e em Tamanho do documento selecione:
Tamanho A5 (148 x 210 mm).
Caso não tenha essa opção ainda, selecione Deﬁnido pelo usuário.
Altere o nome do tamanho de papel para A5.
Selecione 148 mm de largura e 210 de altura.
Selecione a unidade de medida mm.
Clique em ok.

Volte para Propriedades e selecione papel comum e escolha a
qualidade de impressão que deseja.
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5. Volte para o menu Imprimir e selecione quais páginas você deseja:

Sempre separe as páginas que você quer imprimir por vírgulas, e se quiser
imprimir de página x até y, use um - entre os números, por exemplo:
1,3-5,12 (vai imprimir apenas as páginas 1,3,4,5 e 12).

6. Imprima todas as páginas ímpares (frente). Então vire as páginas de
acordo com a orientação da sua impressora (faça um teste antes) e
imprima as páginas pares (verso).

OBS.: É possivel que você encontre no mercado reﬁl para ﬁchário argolado
em branco, já furado. Nesse caso o processo de impressão é o mesmo, só
deverá se atentar para a furação estar do lado correto. Faça um teste antes
para garantir.
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COMO AUMENTAR PARA O TAMANHO A4
1. Coloque a quantidade de papel necessária na sua impressora
no tamanho A4.
2. Abra o arquivo no Adobe Reader. Acesse Arquivo > Imprimir

3. Selecione uma impressora no menu localizado na parte superior da
caixa de diálogo Imprimir.
4. Clique em Propriedades e conﬁgure para: Tamanho A4 (210 x 297 mm),
papel comum e escolha a qualidade de impressão que deseja.
5. Volte para o menu Imprimir e selecione as páginas as páginas você
deseja (se for imprimir tudo, pode passar essa etapa).

6. Selecione a opção ajustar à página.

ANTES

DEPOIS

7. Imprima todas as páginas ímpares. Então vire as páginas de acordo
com a orientação da sua impressora (faça um teste antes) e imprima
as páginas pares no verso.
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COMO IMPRIMIR NA FOLHA DE SISTEMA DE DISCOS
Compre um reﬁl de mínimo 90g ou 120g de espessura, de preferência liso
(sem pauta).
Dica: Coloque folha por folha, pois a impressora pode não conseguir pegar
muitas folhas de uma vez!
CADERNOS A5 E MÉDIO:
selecione o formato "A5" ou "Meia-carta" na conﬁguração de página do
seu menu de impressão.
IMPRIMIR PÁGINA DA FRENTE:
Coloque o papel dessa forma na impressora:
EXEMPLO
INÍCIO

FIM

OBS.
CÓLICAS

MEU CICLO

ACNE

INCHAÇO

09

SÁBADO

08

16

02

07

15

23

SEXTA

06

14

22

30

01

05

13

21

29

QUINTA

04

12

20

28

QUARTA

03

11

19

27

TERÇA

10

18

26

DOMINGO SEGUNDA

17

25

ANO NOVO

24

DORES

31

IMPRIMIR PÁGINA DO VERSO: Vire a página e coloque dessa forma:
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CADERNO GRANDE:
Selecione o formato "Carta" na conﬁguração de página do seu menu de
impressão. Clique em «Ajustar à página». Recomendo que você faça um
teste em um papel comum para veriﬁcar como está saindo a impressão
e não desperdiçar a sua Folha Inteligente.
Siga as mesmas orientações de colocação da página A5:

E pronto!
Agora é só inserir as páginas no seu caderno/planner de sistema de discos!
OBS: Hoje em dia já existem perfuradores para folhas de sistema de discos
no mercado... só tem que procurar bem! Nesse caso, o processo de impressão
é como os anteriores, só muda mesmo o processo de montagem (furar).
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Resolvendo:
‘’Minha impressora não imprime A5
e corta parte da folha no modo livreto’’

Caso tenha esse problema e não queira levar na gráﬁca ou ajustar o
tamanho para o tamanho A4, você pode usar as marcações de corte:

1.

RESUMO DO ANO
O ANO EM UMA FRASE

Imprima o arquivo na folha A4 mesmo,
se atentando à deixar a orientação da
página no automático na hora de imprimir
(assim a A5 ﬁcará no centro da página)

MELHOR MOMENTO

MÚSICA DO ANO
MELHOR LUGAR

MELHOR ROLÊ

MELHOR FILME

2.

Imprima as marcações de corte
em uma nova página e junte
com as folhas que você imprimiu.

3.

Pegue uma régua e um estilete
e corte o excesso das folhas usando
as marcações como guia, ou use
uma guilhotina.

MELHOR LIVRO

MELHOR SÉRIE

MELHOR COMPRA

SONHO REALIZADO

METAS ALCANÇADAS EM 2021

E pronto!
Você ainda pode usar o excesso
das folhas que cortou para criar
um bloquinho tipo post-it!

Marcações de corte na próxima página!
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COMO IMPRIMIR A CAPA E ACABAMENTO
IMPRESSÃO
Todas as capas da Ufa, tá feito! vem no formato .PNG
para que possa abrir em qualquer programa e
acrescentar o ano/nome/frase, como preferir
Após editar, você só precisa selecionar o tamanho A4
e imprimir. As imagens para capa tem o tamanho
200x250mm, que é o tamanho exato para sobrar 1,5cm
para cada lado da capa de tamanho 170 x 220mm.
ACABAMENTO
Para fazer uma capa dura:
Tamanho do Papelão/Papel Paraná - 17x22cm
Tamanho da arte da capa - 20x25cm
Tamanho da guarda - 16,5 x 21,5cm
Laminar a capa com o BOPP de sua escolha, ou laminar a
frio com Contact. Encapar o papelão/paraná com a capa
laminada e depois colar a guarda no verso.
(Procurar tutoriais de encadernação para mais informações)
Para plastiﬁcar a capa:
Sugestão: Cortar a capa maior do que o miolo do planner
na lateral, o suﬁciente para cobrir as abas de divisórias.
Imprima em um papel de gramatura maior que 75g e
plastiﬁque com Polaseal.
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RECOMENDAÇÕES DE PAPÉIS E ACESSÓRIOS
PAPEL
Folhas internas de Planner:
Papel Offset (Sulﬁte) gramatura 90g ou 120g.
Folhas internas de Agenda
Papel Offset (Sulﬁte) gramatura 75g.
Folha das divisórias/ abas:
Qualquer tipo de papel, desde que com espessura
acima de 120g (para maior durabilidade)
Folha para os Adesivos:
Papel adesivo tamanho A4. Pode ser o fotográﬁco se
quiser cores mais vivas.

CANETAS
Para escrita
Esferográﬁca Staedler
Uni pin ﬁne line
Uni-ball signo Gel
Para decorar (Marca texto)
Faber-Castell Grifpen
Stabilo Swing Cool
Crayola Supertips

ACESSÓRIOS PARA DECORAÇÃO
Washi-tapes decorativas
Adesivos decorativos
Recortes de revista
Post-its
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OPÇÕES DE MONTAGEM + DICAS PARA EVITAR ERROS
Opções de montagem (uso pessoal) que
eu já testei e minha experiência com cada uma:
FICHÁRIO
Dica: Não tenha pressa de cortar e furar todas as folhas de uma vez!
A pressa é inimiga da perfeição. Eu já tentei cortar com o estilete várias
folhas de uma vez e não deu certo, várias folhas ﬁcaram tortas.
E para furar é a mesma coisa, ﬁca uma rebarba enorme de papel se você
tentar furar muitas folhas de uma vez. Faça com calma.

ENCADERNAÇÃO EM GRÁFICA RÁPIDA
É a forma mais fácil de montar, por que é só levar na gráﬁca. Porém corre
o risco de uma funcionária ruim furar o lado errado das páginas e ﬁcar feio.
Isso aconteceu comigo. Procure uma boa gráﬁca.

ARGOLAS ARTICULADAS
Usei essa forma de montar para testar por ser barato e honestamente
não gostei, pois as argolas atrapalhavam muito para virar as páginas,
não ﬁcam ﬁxas e para abrir cada argola ao tirar as páginas ou alterar
a ordem é simplesmente frustrante. Mas como eu disse, é barato.
Com 2 argolas você já consegue montar e existem vários tamanhos.

SISTEMA DE DISCOS
Para uso pessoal: Depois do ﬁchário, é a minha forma preferida de montar,
pois é a que ﬁca mais bem acabada e linda. Mas tem alguns contras:
Se você não tem um furador especíﬁco, demora mais para imprimir,
pois precisa imprimir folha por folha (para a impressora conseguir pegar
a folha certinho). Mas se for vender planners de discos, vale a pena importar
um furador dos Estados Unidos, e já temos fornecedores de discos no Brasil.

Espero ter ajudado!
Recomendo guardar esse manual
para consultar sempre que tiver dúvidas ;)
Com carinho,
Isadora Rodrigues
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