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Caracterização e Ficha Técnica do Mash on Holidays Creator 
©

 

Nome Mash on Holidays Creator 

Tipo de ferramenta Web 2.0 

Autores e/ou Criadores Spore elements
 
para Electronic Arts, inc. 

©
 

Versão Sem indicação da data da criação – versão Holidays do Mash On 

Tipo de versão Gratuita, online, com necessidade de registo para as aplicações 
media 

URL’s http://www.mashon.com/holidays/creator  

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Criação e composição de Bandas Desenhadas/ Comics 

Recursos necessários Computador, ligação à Internet e browser com Flash Player 

  

Breve descrição A ferramenta Mash on Holidays Creator é gratuita e funciona 
online em qualquer sistema operativo. Esta permite a criação de 
bandas desenhadas/comics, sobre a temática do Natal, com todas 
as potencialidades gráficas - cenários, personagens, objetos, 
legendas e balões de fala. Os trabalhos realizados podem ser 
publicados e partilhados na internet. 

Em contexto de EVT, é uma boa ferramenta digital para abordar 
os seguintes conteúdos e áreas: Comunicação, Desenho, Espaço, 
Forma, Pintura. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Mash on Holidays Creator 
©

 

1. Para acederes a esta ferramenta, basta digitares o seguinte endereço no teu 

navegador da internet: http://www.mashon.com/holidays/creator. Serás então 

direcionado para a página da web da ferramenta (Figura 1).  

 

Fig. 1. Página inicial do Mash on holidays creator 

 

2. Após o surgimento da área de trabalho, encontras na parte inferior esquerda, um 

esquema com a informação necessária para utilizares esta ferramenta. Na parte 

inferior direita desta página, surgem todas as opções que podem ser utilizadas na 

criação de uma Banda Desenhada. (Figura 2) 

 

Figura 2. Aparência da página inicial referente à área de trabalho. 

 

3. Sob o fundo negro, encontram-se disponíveis vários tipos de estruturas gráficas 

(pranchas), que poderás utilizar na composição da tua Banda Desenhada. (Figura 3) 
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Figura 3. Diferentes tipos de estruturas gráficas que a ferramenta Mash on holidays creator oferece. 

 

4. Já no canto inferior esquerdo da página web, encontras alguns botões, de fácil 

perceção, que permitem: gravar/guardar o ficheiro, partilhar e imprimir o mesmo, 

realizar o teu registo, levantar/partilhar sugestões, procurar recursos e conhecer os 

termos de uso da ferramenta.   

 

Figura 4. Localização dos botões acima referidos na área de trabalho. 

 

5. Ao clicar sobre o botão correspondente ao ícone file, surgem outros quatro ícones: 

new, open, save, e export pdf (Figura 5). 

 

Figura 5. Ícones que aparecem ao clicar sobre o botão file. 

 

6. O ícone new permite-te selecionar/escolher cinco tipo de prancha diferentes para 

começares a conceber a tua Banda Desenhada. (Figura 6) 
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Figura 6. Diferentes tipos de pranchas obtidas ao clicar sobre o ícone new. 

 

7. O ícone open permite-te abrir projetos guardados, sendo necessário fazer o registo 

(login) (Figura 7). 

 

Figura 7. Janela correspondente ao pedido do registo para poder abrir um projeto guardado. 

 

8. O ícone save permite guardar projetos, também sendo necessário fazer o registo 

(login). (Figura 8) 
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Figura 8. Janela correspondente ao pedido do registo, para poderes guardar um projecto. 

 

9. O ícone export PDF permite-te exportar um projeto em formato PDF, sendo necessário 

guardá-lo antes. (Figura 9). 

 

Figura 9. Janela que informa ser necessário guardar o projecto, antes de exportá-lo em formato PDF. 

 

10. No canto inferior direito, existem outros ícones que te permitem iniciar a criação da tua 

Banda Desenhada. 
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Figura 10. Botões interactivos que permitem dar início ao projecto. 

 

11. Para iniciares a tua Banda Desenhada, necessitas de escolher uma das pranchas que 

se encontram sob um fundo negro na página inicial. Para isso, basta clicares em cima 

da prancha desejada. Esta, é transferida automaticamente para a área de trabalho 

(fundo azul com flocos de neve padronizados). (Figura 11) 

 

Figura 11. Início do projeto: escolhe de um tipo de prancha. 

 

12. A prancha tem por sua vez dois ícones: um no canto superior esquerdo e outro no 

canto superior direito. (Figura 12) 

 

Figura 12. Aspecto da prancha com os botões interativos. 
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13. Ao clicares sobre o botão do canto superior esquerdo (ferramenta), aumentamos a 

visualização da área de trabalho, ou seja, da prancha. (Figura 13) 

 

Figura 13. Visualização da área de trabalho (prancha) num tamanho maior ao inicial. 

 

14. Ao clicares sobre o botão do canto superior direito (X), fechas a prancha, 

desaparecendo do fundo azul com flocos de neve padronizados. (Figura 14). 

 

Figura 14. Visualização da área de trabalho após ter sido fechada a prancha. 

 

15. Quando escolhes um tipo de prancha, surgem mais botões interativos: (tools e zoom), 

em cima da área de trabalho. (Figura 15) 

 

Figura 15. Botões referentes à área de trabalho (prancha). 
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16. O botão correspondente ao zoom permite-te, quer pelo arrastar da pequena barra 

numérica, quer através do clique nos sinais menos (-) e mais (+), diminuir ou aumentar 

a visualização da área de trabalho (Figura 16). 

 

Figura 16. Visualização da área de trabalho com o auxílio do zoom. 

 

17. Para iniciares a composição de cada vinheta da prancha, existem vários botões 

interactivos no canto inferior direito do ecrã. (Figura 17) 

 

Figura 17. Botões interativos que permitem compor cada uma das vinhetas. 

 

18. Escolhe um cenário para iniciares a composição de cada vinheta. Para isso basta clicar 

sobre o botão scenery e escolheres uma das muitas opções que são oferecidas por 

este tipo ferramenta. Assim consegues visualizar 6 cenários em simultâneo. (Figura 18) 
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Figura 18. Visualização das opções disponíveis para criar o cenário da BD. 

 

19. Para colocares o cenário em cada uma das vinhetas, basta arrastares a imagem 

selecionada para o local pretendido (Figura 19). 

 

Figura 19. Início do preenchimento de cada uma das vinhetas utilizando o botão sceary. 

 

20. Para acederes a todos os cenários, clicar no ícone avançar (Next page). 



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 

 

 
10 

 

 

Figura 20. O ícone avançar permite visualizar um novo grupo de 6 cenários. 

 

21. Quando colocas uma imagem de fundo numa vinheta, tens a possibilidade de a 

redimensionar e rodar (Figura 21). 

 

Figura 21. Cenário com as linhas guia. 

 

22. Para modificares o tamanho da imagem, basta colocares e arrastares o cursor num dos 

vértices do retângulo formado pelas linhas guia. (Figura 22) 

 

Figura 22. Coloca e arrasta o cursor nos vértices da imagem para a redimensionares.  
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23. Para rodares a imagem, coloca e prime o cursor no ícone que surge nas linhas guia, no 

canto inferior direito. (Figura 23). 

 

                      Figura 23. Visualização da alteração da posição da imagem por meio do botão para rodar. 

 

24. Estas ações também podem ser realizadas, através de um quadro que surge quando 

clicas no botão Tools. 

 

Figura 24. Janela que permite manipular o tamanho e a posição do objeto. 

 

25. Continua a compor os cenários da primeira prancha da Banda Desenhada, por 

arrastamento de imagens. (Figura 25) 
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Figura 25. Visualização da prancha totalmente preenchida com cenários. 

 

26. O ícone Clipart permite-te continuar a composição dos cenários com outros 

elementos. Também podes introduzir as personagens da tua Banda Desenhada. 

(Figura 26) 

 

  

Figura 26. Algumas da imagens que surgem ao clicar sobre o botão Clipart. 

 

27. Podes ainda utilizar a ferramenta Tools que te permite a sobreposição de objetos. 
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Figura 27. Exemplo do plano desejado para sobrepor os elementos/objetos. 

 

28. Para fazeres legendas e colocares as personagens a comunicar, clica no botão 

Words e obterás imagens de balões e caixas de texto. (Figura 28). 

 

Figura 28. Legendas e balões de fala. 

 

29. Os balões de fala também podem ser manipulados. Basta clicares sobre o botão 

tools que se encontra sobre a área de trabalho para ter acesso à janela das 

alterações. Aqui, podes alterar o tamanho da caixa de texto (largura e altura) 

(xscale e yscale), o plano do texto relativamente a outros objectos (Depth), o tipo 

de letra, o tamanho e o tipo de justificação do parágrafo, bem como a cor. Depois 
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de concluída a primeira prancha do projecto, basta clicar no botão (pages) para 

acrescentar as páginas desejadas (Figura 29). 

 

                                                      Figura 29. Janela que auxilia o tratamento do texto. 

 

30.  Depois de concluíres a primeira prancha do projeto, basta clicares no botão pages 

para acrescentar as páginas desejadas (Figura 30). 

 

Figura 30. Acrescentar mais páginas ao projeto. 

 

31. Quando finalizares o projeto, este pode ser guardado através do botão file. No 

entanto, é necessário realizares o registo no Mash on. Assim poderás guardar o 

projeto online, na tua conta de utilizador (esta é gratuita). (Figura 31). 
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Figura 31. Guardar o projecto. 


