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Caracterização e Ficha Técnica do Bitstrips 
©

 

Nome Bitstrips 

Tipo de ferramenta Web / Web 2.0 

Autores e/ou Criadores 
David Kennedy - Core Matrix 

© 
 

Versão Online 

Tipo de versão Online, gratuita, com possibilidade de registo 

URL’s http://www.bitstrips.com/ 

Língua(s) Inglês, Francês e Chinês 

Tipo de funções Exploração da linguagem da Banda Desenhada – Criação de 

BD/Comics 

Recursos necessários Ligação à Internet e browser 

  

Breve descrição O Bitstrips, é uma ferramenta que analisa os vários conceitos da 

Banda Desenhada, incluindo a gramática da Banda Desenhada e 

permite uma pequena exploração online. É uma ferramenta 

educativa que faz com que os alunos usem um meio que 

normalmente adoram, a BD e os quadradinhos, apresentando 

várias actividade relacionadas com o currículo e permite criar 

neste formato os seus trabalhos. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Bitstrips
© 

 

I. Log in e primeiras interacções. 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet digitar o seguinte 

endereço: http://www.bitstrips.com/. 

Iremos então visualizar uma página como a da Figura 1. Para aceder ao recurso deve 

clicar-se em Unlock the Educacional Power of Comics (botão de acesso verde). 

 

Figura 1 – Página inicial do Bitstrips. 

 

2. De seguida irá visualizar uma segunda página, deve clicar em Sign Up Today. 

 

Figura 2 – Página Bitstrips. 

 

3. Ao entrar visualiza-se uma página (Figura 3) para a opção de criação de conta gratuita 

durante 30 dias, nesta conta poderá ter até uma turma de 40 alunos, salvar pranchas 

ilimitadas… 

http://www.bitstrips.com/
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Figura 3 – Criar conta 

 

4. Depois de se criar a conta o Bitstrips vai sugerir-lhe que crie a sua sala e a sua turma, 

para o fazer basta clicar em Create a classroom. 

 

            

Figura 4 – Criar sala de aula 

 

5. Depois de preencher os espaços (ver imagem 4) clique em Create a Classroom. 

 

Figura 5 – Criação da “Sala de Aula” 
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Figura 6 – Criação da “Sala de aula”, exemplo do preenchimento dos espaços 

 

6. O próximo passo será criar a lista de alunos da sua classe, para isso basta escrever o 

nome de cada um deles no espaço disponível e clicar em Add para que este seja 

adicionado. 

 

 

Figura 7 – Página de Criação da Lista 

 

7. Agora que a sua turma está construída pode dizer aos seus alunos para entrarem em 

http://bitstripsforschools.com/login/ e entrarem na Turma Bitstrips com a respectiva 

passe que criou anteriormente. 

 

 

http://bitstripsforschools.com/login/
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Figura 8 – Turma Criada 

 

8. Clique em Introduce yourself para compor uma mensagem de boas vindas aos seus 

alunos. Depois de escrita a mensagem e o seu respectivo título, clique em Edit, no fim 

da página, como pode observar na figura 9. 

 

 

 

Figura 9 – Edição da Mensagem de Boas Vindas 
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9. Depois de preencher os espaços clique em edit comic e edite a aparência do seu 

avatar.  

 

II. Criação do Avatar 

 

Também poderá optar por clicar em Edit your Avatar como pode observar na figura 9. 

 

Figura 10 – Imagem inicial da edição da aparência 

do avatar. Clique na cabeça para começar. 

 

 

Figura 11 – Escolha o género do seu avatar. 

 

 

Figura 12 – Clique no seu tom de pele. 

 

Figura 13 – Clique na sua cor de cabelo. 
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Figura 14 – Clique naquele que acha que é a 

imagem mais semelhante consigo. 

 

Figura 15 – Desenhe a sua cara. O Bitstrips agora 

irá explicar-lhe todas as etapas que deverá seguir, 

desde como pode escolher qualquer pormenor da 

sua cara. 

 

 

Figura 16 – Por exemplo como pode aumentar ou 

diminuir um pormenor, escolher da livraria, testar 

expressões e mudar a posição do seu corpo, etc. 

 

 

Figura 17 – Depois de definir todos os pontos 

relativamente à sua cara seleccione Body na barra 

superior. O processo será o mesmo, mas agora em 

relação à forma/peso do seu corpo e àquilo que vai 

vestir e calçar. 

 

 

Figura 18 – Atente na barra inferior, dá-lhe 

inúmeras possibilidades como mudar a cor da 

roupa, do calçado ou dos acessórios que escolheu. 

 

 

Figura 19 – A barra inferior dá-lhe, ainda, a 

possibilidade de escolher expressões alternativas, 

alterar a posição do corpo, colocar-se de perfil, 

mudar a posição dos membros inferior e superiores 

e a forma das mãos. 
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Figura 20 – Clique em Save quando terminar, de 

forma a guardar o seu avatar. 

 

 

 

Figura 21 – Quando terminar aparecerá o seu avatar 

como o definiu (na imagem da esquerda) e, 

juntamente com a turma, como observamos (na 

imagem da direita). 

 

 

III. Criação da Primeira Actividade 

 

Criar o seu avatar ou realizar um Comic primeiro e partilhá-lo com a turma é uma 

escolha sua. 

 

Figura 22 – Menu Principal 

 

Existem várias formas de chegarmos aos Comic. Algumas delas já foram explicadas 

anteriormente, uma outra forma é, no menu principal (superior) clicar em My Comics, 

como mostra a figura 22. 

Ao clicar nessa opção deverá escolher a opção Make a Comic. Quando já tiver um ou 

mais Comics poderá ir revê-los a My Comics. 

Portanto, clicando em Make a Comic visualizará “construtor da banda desenhada”. 
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1. Layout 

 

 

Figura 23 – Construtor da Banda Desenhada 

 

Atente na Barra Inferior (figura 25), ela estará sempre presente, ao longo de todas as 

opções que lhe são apresentadas na Barra Superior (fig. 24). 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Barra Superior 

 

 

 

 

Figura 25 – Barra Inferior 

Layout / “Composição” 

“Construtor de 

Banda Desenhada” 

Balões de Texto 

Livraria de Imagens 

Filtros 

Controlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui poderá escolher 

quantos quadradinhos 

deseja ter em toda a 

prancha 

Caso pretenda um 

só painel horizontal. 

Caso pretenda 

aumentar o número de 

tiras clique aqui 

Caso pretenda três 

quadrados por tira. 
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Undo 

 

Pode desfazer partes da sua BD com o botão Undo. Use Undo se quiser alterar 

uma parte da tua BD com a qual não está satisfeito. Depois de clicar no Undo 

espere alguns segundos até que a alteração apareça na prancha.  

Se quiser utilizar no Undo várias vezes, espere que cada etapa esteja 

concluída antes de voltar a clicar no botão outra vez. 

 

Redo Use o Redo se quiser restaurar alguma alteração que fez com o botão Undo. 

Ou seja, este botão é exactamente o oposto do Undo. 

 

BG Move Este botão é uma das três opções para ajustar e reajustar os objectos/figuras 

do seu quadradinho de BD, assim como pode fazer rodar, alterar a posição e o 

tamanho. 

Quando selecciona este botão pode clicar sobre o objecto e arrastá-lo para 

onde desejar. Note na forma do cursor do rato, esta muda dependendo da 

forma como seleccionou sobre o objecto, dando-lhe mais do que uma 

possibilidade. 

Quando tem seleccionada esta opção, poderá alterar as diferentes opções do 

botão BG Move carregando no shift. 

Se usar as chaves economiza tempo e faz tudo muito mais rápido. 

 

Zoom Modo de escala é um outro botão das três opções para ajustar/reajustar os 

objectos/figuras… assim como o anterior botão e o seguinte. 

Quando quiser seleccionar esta opção, pode clicar sobre o botão e arrastar a 

sua figura/objecto no painel, fazendo com que esta mude de tamanho.  

Para isso basta clicar sobre ela, em primeiro lugar, e depois, clicando mais 

uma vez faz com que esta “cresça” ou “diminua”.  

Arraste o canto, da figura seleccionada, para fora, caso queria fazer zoom out. 

Arraste o canto, da figura seleccionada, para dentro, caso queira fazer zoom in. 

 

Rotate Este botão é a ultima das três opções de ajustar/reajustar os objectos/figuras 

na BD. 

Quando seleccionar esta opção deve clicar sobre o objecto pretendido e 

arrastá-lo conforme a rotação que pretende. Repare que a forma do seu rato 

também altera nesta opção, podendo, como nas anteriores,  usar os comandos 

para mudar de opção. 

 

Lock Os objectos com linha vermelha estão trancados. Os objectos trancados não 

podem ser movidos, rodados, aumentados/diminuídos, ou seja, não podem ser 

alterados. Para trancar esses objectos de forma a facilitar o manuseamento 
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das vinhetas por trancar e destrancar objectos. 

 

Layer Up  

e  

Layer Down 

O botão Layer Up usa-se para mover para a frente um objecto, o botão Layer 

Down para mover para trás um objecto. Se pretender que um qualquer objecto 

fique à frente ou atrás de outro, seleccione esse objecto e clique no respectivo 

botão. 

 

Copy  

e  

Past 

Se clicar neste botão – o clicar –, este botão permite copiar um objecto ou uma 

venheta. 

Para copiar uma parte do trabalho, clique sobre isso e, depois, clique no botão 

copiar. Para copiar uma vinheta inteira clique sobre o fundo dessa vinheta de 

forma a seleccionar a mesma e clique no botão copiar. 

Depois de copiar algo basta clicar no botão paste (colar),  Pode copiar um 

objecto e colá-lo mais do que uma vez. 

 

Delete Se clicar no botão Delete, o objecto selecionado apagar-se-á, ou seja, este 

botão serve para eliminar o(s) objecto(s) que quiser. 

 

Add Panel Este botão serve para adicionar vinhetas. 

 

Remove Panel Este botão serve para remover vinhetas. 

 

Row Este botão serve para adicionar uma nova tira. 

 

Save Este botão serve para salvar todo o trabalho. 

 

 

2. Art Library 

Em Art Library poderá encontrar a(s) sua(s) personagem(ns), as personagens dos seus 

alunos, várias cenas/contextos, desde a sala de aula à praia, diversos objectos e 

mobília, efeitos e filtros para tornar as suas Bandas Desenhadas ainda mais 

interessantes, etc. Também poderá fazer uploads de imagens que tenha no 

computador e deseje colocar na BD. 
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Figura 26 – Art Library. Personagens. 

 

 

Figura 27 – Art Library. Upload de Imagens. 

 

3. Text Bubbles  

Em Text Bubbles poderá escolher o tipo de balão que pretende, o tipo de letra, o 

tamanho… 

 

Figura 28 – Text Bubbles 

 

4. Controls 

Na opção Controls poderá alterar certos pormenores dos seus personagens, ou seja, 

poderá controlar as suas expressões e posições. 

 

Figura 29 – Controls 

 

5. Filters  

Na opção Filters poderá alterar pormenores de luz, transparência, saturação, contraste, 

nas suas imagens… 

Se pretender voltar aos valores originais deverá clicar em Reset Values. 



Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT 

Estudo sobre a integração de ferramentas digitais no currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica 

 

 
13 

 

 

Figura 30 – Filters 

 

6. Save / Share 

Quando tiver a sua BD concluída clique em Save, na barra superior.  

Depois, clique em Back to Comics e, para partilhar a BD com a sua turma, clique em 

Share (fig.31) 

Para além da possibilidade de partilhar a BD, existem muitas outras como, comentar, 

editar, fazer o download para o seu computador, imprimir, apagar, entre outras. 

 

Figura 31 – Share 

 


