
COMO FAZER BORDAS DE PÁGINA NO WORD 2003 
 

 
Você sabe como fazer Borda no Word 2003? Aparentemente é algo muito fácil, se não for 
necessário imprimir. Mas, se precisar imprimir... aí é que são elas! Todavia, fique frio! Neste vídeo 
você realmente aprenderá como fazer borda no Word 2003. Disponibilizamos também um vídeo 
onde mostramos isso passo a passo; se desejar, ainda poderá baixar abaixo tutorial em formato PDF.  
 

Material gratuito, disponível para download no site http://www.mundoescrito.com.br 
 
1) Configuração da página 
 

Todas as margens do documento devem ficar com 2 cm; a Orientação da página deve ser 
“Paisagem”, como se vê nas figuras abaixo. 

Para acessar a janela de configuração de página, clique no menu Arquivo e, em seguida, em 
“Configurar página”. 
 

   
 
Na Orientação, escolha a que mais lhe convier (Retrato ou Paisagem): 
 

Retrato  a página ficará em pé. | Paisagem  a página ficará deitada. 
 
 

2) Inserindo a borda da página 
 
Para inserir a borda, clique no menu "Formatar" e, em seguida, escolha a opção “Bordas e 
sombreamento”. A janela abaixo aparecerá. 
 

 



a) Clique na guia “Borda da página”; 
b) No campo “Largura” insira 12 pt; 
c) No campo “Arte”, opte pelo tipo de arte que mais lhe interessar. 
d) Em seguida clique no botão “Opções” 
 

 
 
Ao clicar no botão “Opções”, a seguinte janela se abrirá: 
 

 
 

Configure a janela acima de acordo com a imagem da janela abaixo: 
 

 
 
No campo "Medir a partir de:", escolha "Texto" e clique em Ok. Depois, em Ok novamente. 
 

Pronto, a borda da página foi inserida e será impressa sem cortes. 
 

É fundamental você inserir os dados exatamente com foram sugeridos neste tutorial, do contrário, 
você corre o risco de, na hora da impressão, a borda ficar cortada. 
 

Assista ao vídeo abaixo e veja o passo-a-passo mostrado na tela do computador: 
http://youtu.be/htF14xBadqg  
 

Qualquer dúvida, por favor, não hesite em nos perguntar, aí em baixo, nos comentários. Teremos 
prazer em responder à sua dúvida! ;) 
 

Material gratuito, disponível para download no site http://www.mundoescrito.com.br 


