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Caracterização e Ficha Técnica do formatpixel 
©

 

Nome formatpixel 

Tipo de ferramenta Web  

Autores e/ou Criadores Formatpixel 
©

 

Versão Online, criado em 2006 

Tipo de versão Gratuita (no PlanoVanilla), online, sendo necessário fazer registo 

URL’s http://www.formatpixel.com/go/en/index.php 

Língua (s) Inglês 

Tipo de funções Paginação e apresentação de vários tipos de trabalhos na área do 

design de comunicação 

Recursos necessários Computador com ligação a Internet, browser e Adobe Flash Player 

  

Breve descrição Formatpixel é uma ferramenta de publicação online 

que permite criar uma linha de revistas, folhetos, catálogos, 

portefólios e muito mais. Usando o editor online formatpixel é 

possível criar paginas para futuros projectos, desenvolver layouts 

para texto, usar as próprias imagens, adicionar interactividade e 

personalizar a sua aparência. Poderá editar a ordem das páginas 

dos seus projectos alterando a sua ordem, inserindo ou excluindo, 

criando uma apresentação com diversas páginas. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do formatpixel
 ©

 

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

endereço: http://www.formatpixel.com/go/en/index.php 

Iremos então visualizar uma página como a da figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Página inicial de acesso ao formatpixel 

 

2. Para iniciarmos o trabalho com esta ferramenta é necessário fazer o registo. Para tal, 

clicar em Not registered? Click here to sign up 

3. Irá surgir o formulário conforme a figura abaixo. Para se finalizar o registo deve-se 

preencher os seguintes campos obrigatórios (Figura 2): 

 

 

Figura 2. Página de registo 

Username 

Nome identificativo 

necessário para 

quan-do se fizer o 

login 

Your Name Nome do utilizador 

Email 

address 

Endereço do correio 

electrónico do utiliza-

dor 

Country 
Pais onde reside o 

utilizador. 

Password 

Palavra passe, 

neces-sária para 

quando se fizer o 

login 

Confirm 

Password 

Repetição da 

passsword. 

Profile 

Image 

Imagem identificativa 

do utilizador. 

I agree to 

the Terms 

and 

Conditions 

of usage of 

formatpixel 

Ao seleccionar este 

item, o utilizador irá 

confirmar se 

realmente concorda 

dos termos e 

condições de 

utilização da ferra-

menta. 

Continue 

ou cancel 

Continuar ou 

cancelar o registo. 

 

http://www.formatpixel.com/go/en/index.php
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4. O registo só necessita ser feito uma vez. Depois de criado, sempre que se quiser usar 

o software, deve fazer-se o login (Figura 3). 

 

No login basta completar os campos User 

Name e Password. Caso o usuário não se 

lembre dos dados, clicar em Forgotten your 

password?, que serão novamente enviados 

para o e-mail. 

Figura 3. Área para realizar o login 

 

5. Ao efectuarmos o registo, damos conta que à direita aparece Account Type: Vanilla, 

que só permite a concepção de um projecto até 512kb. Isto implica somente um 

trabalho de paginação com imagens de pouca resolução, a fim de monopolizar o 

espaço existente. Cada pacote vem com espaço de armazenamento diferente de 

imagens e meios de comunicação. Pacotes maiores também oferecem espaço para 

mais de um projecto. Se pretendemos usar alguns vídeos e outros média um pacote 

maior é recomendado. Uma conta Vanilla é livre e permite testar a movimentação da 

conta. A qualquer momento podemos actualizar a conta para pacotes maiores, mas tal 

exige que exista um pagamento anual (figura 4).  

Figura 4. Opções de conta  

 

6. O formatpixel tem, na pagina principal 8 separadores principais, Home, My Projects, 

My Details, New Project,  Logout, Directory, My Tags e Blog (figura 5). 

 

Figura 5. Separadores principais do formatpixel 
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7. Cada um dos separadores é usado para uma função específica. A escolha do 

separador correcto deve ser feita de acordo com o que se pretende fazer, como 

descrito na tabela 1. 

Home 

Acede a página inicial de formatpixel, e é também o local onde realizamos o login ou mesmo o 

registo. Se clicarmos nos Menus Add Text, Create Projects ou Import Media, conseguimos 

aceder a uma listagem das diferentes características do programa que vão desde a 

importação de texto e imagens até a manipulação de objectos. Já o Menu Published Project 

possibilita aceder a diferentes projectos já publicados, destacados por diferentes temas, 

permitindo-nos ter um conceito geral das possibilidades do programa. 

My Projects Permite aceder aos projectos do utilizador, para visualizar ou até mesmo alterar, (fig.6). 

My Details 
Aqui o utilizador pode alterar os dados do seu perfil, e até mesmo o tipo de conta que 

pretende utilizar. 

New Project 

Ao clicar neste botão, o utilizador dá inicio ao projecto. Deverá atribuir um nome no Menu 

Project Name, e depois salvar, no Menu Save. Após a esta opção, o Projecto individual 

aparece na Página My Projects,  

Logout Permite sair da aplicação. 

Directory Possibilita a visualização de diferentes projectos, apresentados por temas. 

My Tags Permite adicionar diferentes utilizadores. 

Blog 

Permite comentar, adicionar vídeos e imagens. Combina texto, imagens e links para outros 

blogs, páginas da Web e médias relacionadas a seu tema. A capacidade de leitores deixarem 

comentários de forma a interagir com outros utilizadores é uma parte importante desta 

ferramenta. 

Tabela 1 – Função de cada um dos principais separadores disponíveis no formatpixel. 

 

8. Na concepção de um trabalho de paginação, além dos separadores principais, há que 

ter em conta a localização das principais áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Aspecto da janela de acesso aos projectos individuais. 
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1 – Acesso ao modo Preview; 

2 – Menu Edit Project – Modo de edição do projecto (figura 7) 

Figura 7. Aspecto da janela de edição dos projectos individuais. 

 

 
Permite alterar o fundo, ao nível da cor, do projecto a desenvolver. Também possibilita a 

escolha de diferentes tipos de papel, nomeadamente Mate, Gloss ou Super Shiny. 

Settings Aqui o utilizador pode alterar as configurações das páginas do seu projecto. 

Save Permite guardar o projecto. 

Export 

Esta opção só é possível para contas maiores, não sendo possível em uma conta vanilla. 

Permite exportar em formato zipp para um disco rígido, ou para um CD, para visualização no 

modo offline.  

New text 

O utilizador poderá ao clicar no Menu New Text inserir texto, no seu projecto. Tem ainda a 

possibilidade de animar o texto através do Menu Motion Controller (fig.8), alterar as 

propriedades do texto, nomeadamente tamanho, fonte, …, no Menu Text Properties (fig.9), 

editar a cor através do Menu Colour (fig.10), ou estabelecer um link para uma pagina do 

projecto ou até mesmo para um site, através do Menu Make Link (figura 11). 

New Media 

Ao aceder a este comando, o utilizador tem a capacidade inserir imagens de formato Jpeg, 

Png e Gif com 72dpi e em RGB, para isso deverá clicar no Menu Upload Media (figura 12). 

Outra das hipóteses é inserir um endereço do youtube, pois a própria ferramenta estabelece 

contacto e faz o download da imagem. 

New Shape 

Permite ao clicar no Menu New Shape inserir uma forma, no seu projecto. Tem ainda a 

possibilidade de animar a forma através do Menu Motion Controller (fig.7), alterar o tipo de 

forma geométrica no Menu Shape Properties (fig.13), editar a cor através do Menu Colour 

(fig.10), ou estabelecer um link para uma pagina do projecto ou até mesmo para um site, 

através do Menu Make Link (fig.11). 
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Copy/Paste Permite copiar e colar diferentes elementos. 

Pages 
Possibilita a inserção ou remoção de páginas. Permite também ao utilizador alterar a 

disposição das mesmas no projecto. 

Grid Rede de construção do projecto. 

Guides Guias de auxílio para a construção da paginação. 

Page Colour Permite alterar o fundo de cada página para a cor pretendida através do Menu Colour (fig.10) 

Zoom 
Possibilita o aumento ou a redução do modo de visualização do 

projecto. 

Tabela 2 – Função de cada um dos principais separadores disponíveis no Menu Edit New Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Menu Motion Controller - Modo de manipulação de animação 

 

Motion Determina o tipo de animação que se pretende. 

Direction Estabelece a direcção que o nosso objecto, ou texto deve tomar no nosso projecto 

Speed Velocidade da animação. 

Preview Pré-visualização da animação 

Tabela 3 – Função de cada um dos principais separadores disponíveis no Menu Motion Controller 

 

 

 



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 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Menu Text Properties - Modo de manipulação do texto 

 

Font Definição do tipo de fonte que se pretende. 

Text Style 
Determina o estilo da letra isto é, Negrito, Norma ou Itálico, como também o modo de 

apresentação do texto, nomeadamente, alinhado a esquerda, à direita ou ao centro. 

Text Syze Tamanho do tipo de letra. 

Preview Pré-visualização da animação. 

Kerning Espaço entre letras. 

Leading Espaço entre linhas. 

Padding Avanço do texto à direita. 

Shadow Sombreado. 

Outline Linha de contorno de cada carácter. 

Tabela 4 – Função de cada um dos principais separadores disponíveis no Menu Text Properties 

 

 

 

 

 

 

                Figura 10. Menu Colour - Modo de manipulação da cor 
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Pallete Selecção de cor através de uma predefinição do programa. 

Mixer Selecção de uma cor através da mistura das cores do Modelo RGB (red, green and blue) 

Tabela 5 – Função de cada um dos principais separadores disponíveis no Menu Colour 

 

Figura 11. Menu Make Link - Modo de manipulação do Link 

 

Make Link  
Definição do tipo de link que se pretende, nomeadamente a uma pagina do projecto ou a um 

endereço URL. 

Link Page ou 

URL 
Designação da pagina a estabelecer o link ou do endereço de Internet. 

Tabela 6 – Função de cada um dos principais separadores disponíveis no Menu Make Link 

 

Figura 12. Menu New Media – Modo Upload 

 

 

Browse Permite fazer a cópia para o programa de imagens que o utilizador já tenha no seu software. 

Youtube URL 
Facilita o download de imagens através do Youtube, desde que se coloque o endereço 

correcto. 

Tabela 7 – Função de cada um dos principais separadores disponíveis no Menu New Media 
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Figura 13. Menu Shape Properties – Modo de manipulação da forma 

 

3 – Menu Settings e Tags 

Menu Settings e Tags 

Project 

Name 

 
Permite a edição do nome do projecto. 

Project 

publish 

status 

 
Menu Draft: Modo de trabalho. 

Menu published: Publicar 

Project 

Category 

 Definição da categoria em que se insere o projecto, 

Artes, Trabalhos, Filmes,..- 

Embed this 

project / JS 

code 

 

 

Permite copiar e colar o script (código) na página 

pessoal de HTML para mostrar os projectos 

publicados. O script deve ser copiado na íntegra. 

Project 

Stats 
  

Tabela 8. Botões de edição das definições do Projecto 

 

4 – Menu Delete – Permite apagar o projecto. 


