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Introdução 
É com muito prazer e algum orgulho que chegámos ao fim da publicação dos manuais no espaço do 

EVTdigital – http://evtdigital.wordpress.com. Foram mais de dois anos, começados em final de dezembro 

de 2009 e terminados agora, em fevereiro de 2012, em que largas dezenas de professores colaboraram 

comigo e para a construção deste espaço na internet chamado EVTdigital, criado para disseminar o 

estudo que desenvolvo sobre as “Ferramentas web, web 2.0 e software livre em Educação Visual e 

Tecnológica”. Durante a investigação, foram exploradas, recenseadas, listadas, catalogadas e 

categorizadas cerca de 400 ferramentas digitais que, pelas suas características e pela natureza da 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica (EVT) podiam ser exploradas em contexto desta área 

curricular, tanto para a exploração de diversas temáticas como também para a abordagem de muitos dos 

seus conteúdos e áreas de exploração tendo em vista a integração curricular dessas ferramentas digitais 

na disciplina de EVT. 

Os muitos colaboradores (todos docentes de EVT) que ao longo deste período fui “aliciando” para 

participar neste projeto, foram exemplares e, sem eles, certamente que este trabalho não seria possível. 

Parte visível desse trabalho é o que está publicado no EVTdigital e que aqui se resume: a realização, de 

forma simples, clara e numa linguagem acessível, dos manuais de apoio para o trabalho com essas 

ferramentas digitais listadas. Ao fim de dois anos, acabámos por publicar 358 manuais destas 

ferramentas. Certamente este é um feito importante e marcante para todos os professores que 

participaram no estudo, todos os professores de EVT, alunos e comunidade em geral. 

Nesta publicação que agora disponibilizamos à qual chamamos “O manual dos manuais do EVTdigital”, 

decidimos organizar as ferramentas digitais que têm manual publicado no EVTdigital por ordem alfabética. 

Assim, irão encontrar neste manual um guia que permite, passo a passo e de forma simples aceder às 

ferramentas apresentadas e respetivo manual. O índice tem ligação direta para a página em questão, de 

cada ferramenta e, acresce que para cada ferramenta digital, se carregarem no logótipo da mesma são 

remetidos para a página da mesma na internet e, carregando no título/nome dessa ferramenta, podem 

aceder ao manual publicado online no EVTdigital. É também apresentada, em cada ferramenta, uma 

breve descrição e apresentação da mesma, tal e qual é descrita pelos colegas que realizaram os 

respetivos manuais. Ressalva-se desde já que é possível que algumas ferramentas tenham sido 

descontinuadas e outras deixassem de estar online. 

Agradeço a todos quantos comigo colaboraram e a todos quantos nas redes sociais sempre me deram 

um estímulo extra e força para continuar a seguir o meu rumo que acredito, marcou uma certa diferença! 

 

14 de fevereiro de 2012 

 

José Alberto Rodrigues 

JAR 

http://evtdigital.wordpress.com/
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3DECORATOR 

O 3decorator é um sítio web e uma ferramenta criada com o objetivo de mobilar um determinado espaço 

da casa, em 3D. A exploração e a descoberta de espaços com formas diferentes com a oportunidade de 

decorar um determinado ambiente é o mote. Podemos optar por organizar espaços diversificados: salas, 

quartos, escritórios, entre muitos outros. A interação com a ferramenta é muito simples e funciona por um 

sistema drag-and-drop (arrastar e largar) muito simples e com várias opções de edição e manipulação. 

A utilização é completamente livre e gratuita. No caso de criarem uma conta de utilizador gratuita há a 

possibilidade de guardar os trabalhos online, na nossa conta e aceder aos mesmos sempre que se 

queira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3decorator.com/
http://www.3decorator.com/
http://evtdigital.files.wordpress.com/2010/12/guia_e_manual_3decorator.pdf
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ABRAKADOODLE 

Abrakadoodle é um Programa Nacional de Educação Artística originário dos Estados Unidos da América 

e desde 2003 disponível noutros países. Nesta ferramenta Web 2.0, encontramos um espaço de 

divulgação e interação das atividades do programa de artes. Estes programas são disponibilizados nas 

escolas e outros locais da comunidade. Nas aulas de arte Abrakadoodle, as crianças aprendem sobre 

artistas e estilos, desenvolvem novas habilidades, vêm demonstrações de técnicas de arte e usufruem da 

exploração criativa de materiais de arte e design de obras originais. 

Poderemos visualizar trabalhos realizados e explorar algumas ferramentas que possibilitam criar trabalhos 

de arte que se dirigem às crianças e aos pais, na envolvência e acompanhamento do processo. 

 

 

AHEAD. 

O Ahead é uma ferramenta para criar apresentações dinâmicas e interativas (similar ao Prezi) e que nos 

permite compartilhar e publicar informação de qualquer tipo na internet. Há a possibilidade de criar 

apresentações, galerias, portefólios e sites. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser da internet e uma ligação à rede. 

 

 

AJAXANIMATOR 

O AjaxAnimator é uma aplicação para desenho e animação no formato Flash que corre diretamente 

no browser. A sua utilização é bastante simples e permite a qualquer utilizador fazer animação de 

imagens/desenhos com ferramentas simples. É uma ferramenta baseada na Web, a partir de 

um software/aplicação integrada no próprio browser, não necessitando de instalar qualquer software no 

computador. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é extremamente simples e 

intuitiva pois tem apenas as ferramentas essenciais para desenho e animação. 

É uma aplicação para a criação de desenho e pintura, orientado para gráficos, com múltiplas 

possibilidades de utilização na produção e elaboração de imagens, quer sejam desenhos, textos ou fotos. 

Tem muito potencial para ser explorada com Quadros Interativos. 

 

http://www.abrakadoodle.com/index.htm
http://www.abrakadoodle.com/index.htm
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_abrakadoodle.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_ahead.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_ajaxanimator.pdf


O manual dos manuais do EVTdigital 

21 

 

 

ALCHEMY 

O Alchemy é um software livre para sistemas operativos Linux, Mac OS X e Windows. É um programa 

para desenhar e criar livremente, excelente para criação de desenho de simetrias e com imenso potencial 

para ser explorado com recurso a Quadros Interativos. 

Apoio: http://en.flossmanuals.net/Alchemy 

(Foi a partir deste que o presente manual foi traduzido e adaptado para o EVTdigital por Fátima Lucas) 

 

 

ALL_MY_MAGIC 

O All My Magic é uma ferramenta que permite criar desenhos com ferramentas muito simples, básicas e 

acessíveis, existindo ainda a hipótese de transformar esses desenhos em cartões digitais, animados ou 

não, que podem ser partilhados na internet de uma forma divertida. 

Dadas as suas limitações, aconselha-se a sua utilização apenas no 5º ano em EVT e de forma restrita. A 

biblioteca de imagens deve ser evitada pois pode transformar os trabalhos e criações estereotipadas e 

ausentes de criatividade. 

 

 

ANIM8OR 

Anim8or é um software gratuito para sistemas operativos Windows e que permite a execução de 

modelação 3D e a criação de animações de personagens e objetos. 

Um manual completo e exaustivo desta ferramenta, adaptado do original por Mário Pacheco pode ser 

descarregado aqui: 

http://www.anim8or.com/download/animv085dHTML_pg.zip 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_alchemy.pdf
http://en.flossmanuals.net/Alchemy
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_all_my_magic.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_anim8or.pdf
http://www.anim8or.com/download/animv085dHTML_pg.zip
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ANIMATA 

O Animata é uma ferramenta que permite a execução de animações de objetos e conjunto de objetos 

com a criação de ossos virtuais, podendo ser manipulados em tempo real através de uma câmara 

(sensores de elemento humano) ou de um rato. Há ainda a possibilidade da animação ser feita através de 

programação. 

 

 

ANIMATIC 

O ANIMATIC é uma aplicação de marionetas virtuais. Marionetas de fios, de manipulação direta e que é 

controlada a partir de várias interfaces, nomeadamente: teclado, rato, microfone, gamepad e comando 

da Wii. Esta aplicação recria um teatro de marionetas com luzes, câmaras (controladas em tempo real), 

podendo-se manipular objetos que interagem com a marioneta. Com os comandos descritos 

anteriormente pode-se manipular a marioneta existindo também um sincronismo labial interpretado pelo 

sistema pelas frequências e volumes áudio. 

 

 

ANIMATOR DV 

O AnimatorDV Simple 9.02 é uma ferramenta útil para a criação de filmes animados através da técnica 

de captura em stop-motion. 

Algumas características deste software são: a visualização por camadas (sendo desta forma é possível 

ser preciso no movimento do modelo); exportação para formato AVI; ferramenta time-lapse, processo 

onde cada fotograma, ou quadro de filme é tomado a uma velocidade muito mais lenta do que aquela em 

que o filme, ou animação, será reproduzido; leitor de ficheiros RAM (ficheiros áudio criados pelo Real 

Player); frame averaging (técnica que consiste na introdução de mais dados, ou melhor nível, nas 

imagens criadas, no sentido de reduzir ruído). 

É bastante simples de utilizar e com uma interface simples e intuitiva permitindo múltiplas explorações em 

contexto de EVT, incluindo quase todas as técnicas de cinema de animação. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_animata.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_animatic.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_animator_dv.pdf
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Nota: As figuras 3 a 10 que utilizámos neste manual foram retiradas 

dehttp://www.animatordv.com/download_free.php em AnimatorDV Simple+ Quick Start (PDF). 

 

 

ANIMOTO 

O Animoto é uma aplicação Web que gera de forma automática vídeos produzidos profissionalmente, 

usando a sua própria tecnologia. Cada vídeo é uma conjugação totalmente personalizada de imagens e 

música selecionadas pelo utilizador. Os vídeos possuem a energia visual de um vídeo musical e o 

impacto emocional do trailer de um filme. Permite a produção de apresentações multimédia de forma fácil 

e intuitiva. 

 

 

ANIMPIXELS 

O AnimPixels é um software para criar filmes de animação em Pixel Art. O utilizador pode usar os 

próprios componentes do software para criar os seus filmes ou utilizar os do programa. A interface é 

bastante simples de utilizar e permite total liberdade criativa, tanto de personagens como de cenários e 

animações. 

Esta ferramenta está apenas disponível em ambiente Windows. 

 

 

ARBARO 

O Arbaro permite criar árvores com tronco, galhos e folhas. O utilizador pode manipular todas as 

variáveis que estão na base dos algoritmos que geram as árvores, desde a distância do solo aos 

primeiros ramos e até mesmo as curvaturas dos galhos superiores da árvore. 

O único pormenor que os utilizadores deste programa devem ter em atenção é que para se ver a árvore 

formada/construída é necessário ter um programa que abra este tipo de objetos, como o Blender ou 

http://www.animatordv.com/download_free.php
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_animoto.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_animpixels.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_arbaro.pdf
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similares
.
 Para colmatar esta “lacuna”, o programa permite visualizar, por rotação, a totalidade do 

“esqueleto” fractal da árvore. 

 

 

ARCHITECT STUDIO 3D 

O Architect Studio 3D é uma ferramenta que permite ter um contacto próximo da realidade com a 

profissão de arquiteto. Com a ajuda do arquiteto Frank Lloyd Wright podemos desenhar uma casa online. 

Escolhemos um cliente, uma localização e damos largas à imaginação. Conseguimos ver o nosso projeto 

“crescer” e podemos visualiza-lo em 3D. No final submetemos o nosso trabalho à crítica do mundo 

colocando-o na “Design Gallery”. 

 

 

ART OF ILLUSION 

O Art of Illusion é um software 3D que é necessário instalar no computador. Permite a criação e 

animação de imagens/objetos 3D e sua visualização em quatro vistas em simultâneo. A manipulação de 

texturas e materiais possibilita a criação de imagens mais realistas. 

É um software acessível para criações básicas. Para as criações mais avançadas requer muito estudo e 

habituação dos seus utilizadores, não sendo fácil de utilizar. Este software pode ser muito útil no estudo 

das projeções ortogonais e das axonometrias em contexto de EVT e/ou EV. 

 

 

ART PROJECT 

O Art Project é um projeto da Google em que criou parcerias com 17 museus de todo o mundo. Esta 

ferramenta não é nem mais nem menos que um poderoso recurso para efetuar visitas virtuais a museus 

e, sobretudo, ver ao pormenor e quase ínfimo detalhe cada obra de arte dos museus que compõem este 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_architect_studio_3d.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_art_of_illusion.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_art_project.pdf


O manual dos manuais do EVTdigital 

25 

 

projeto. Os pormenores são de raro detalhe e pormenor pois foram criados com imagens tiradas em alta 

resolução. A merecer uma verdadeira visita para aprender um pouco mais sobre a arte e começar a 

abordagem destes conceitos com os alunos na sala de aula de EVT. 

 

 

ARTBUILDER 

O ArtBuilder é uma aplicação online que permite aos utilizadores, a partir da seleção de objetos do 

quotidiano, criar uma composição visual com os mesmos. Os resultados podem ser diversificados sendo a 

sua utilização muito simples. Este é um projeto para os mais jovens criado pelo Columbus Museum of Art. 

 

 

ARTISANCAM 

O espaço Artisancam tem no seu repositório um vasto conjunto de ferramentas que promovem uma 

visita ao mundo da Arte Contemporânea usando uma mistura de vídeos e atividades interativas. É um 

meio de apresentação do universo da Arte contemporânea às crianças de um modo divertido e excitante, 

podendo realizar-se algumas criações. 

 

 

ARTNATOMY 

Este recurso – Artnatomy, permite moldar a morfologia da expressão facial representando uma emoção. 

Permite conjugar um conjunto bastante grande de expressões faciais que em contexto de sala de aula 

poderão permitir o estudo do rosto humano e desenho de figura humana. 

 

 

ARTWEAVER 

O Artweaver é um software gratuito (possuiu uma versão gratuita) para tratamento e edição de imagem, 

desenho, pintura e ilustração digital. Com uma interface muito simples de utilizar e um bom leque de 

ferramentas, permite aos utilizadores obterem resultados, por vezes, surpreendentes! Para a exploração 

em EVT a versão Free é suficiente mas mesmo a versão Plus é acessível (custa 25€). É interessante não 

só para pintura ou manipulação de imagens, mas também para ilustração. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_artbuilder.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_artisancam.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_artnatomy.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_artweaver.pdf
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Só aceita Sistema Operativo Windows. Tem ainda disponível uma versão para o caso de querermos 

traduzir a interface para Português. 

 

 

A Arte do Azulejo em Portugal 

O espaço no Instituto Camões dedicado à Arte do Azulejo em Portugal é uma ferramenta que permite a 

qualquer utilizador a consulta e recolha de informação sobre a arte do azulejo, aparecimento, influência e 

evolução do mesmo ao longo dos séculos em Portugal. Proporciona de forma lúdica e criativa, a 

exploração de conteúdos relacionados a aprendizagem da Língua Portuguesa e Cultura Portuguesa. 

Ricamente ilustrado. 

 

 

Artist’s Toolkit, The 

O The Artist’s Toolkit trata-se de um site exclusivo de exploração dos elementos e princípios visuais da 

forma. Demonstrações animadas levam-nos a uma coleção dos elementos visuais. Os alunos com o 

apoio dos professores podem criar a sua composição e encontrar exemplos e conceitos relacionados com 

a linha, a cor, o espaço, a forma, ou movimento/ritmo. Permite ainda a consulta de filmes de artistas e a 

consulta de uma enciclopédia de arte. Trata-se de um guia detalhado sobre a forma e oferece muitos 

exemplos de obras de arte que ilustram os vários elementos que a compõem. Uma ferramenta completa 

para explorar no projetor. 

 

 

ARTPAD 

O Artpad permite a criação de pinturas e desenhos a partir de movimentos do rato e utilizando uma caixa 

de ferramentas interativa disponível. É muito fácil de utilizar. 

 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_a_arte_do_azulejo.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_the_artists_toolkit.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_artpad.pdf
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ArtRage 2.5 

O ArtRage 2.5 é uma ferramenta de desenho e pintura em que é necessário instalar o software no 

computador. 

Disponibiliza 12 ferramentas diferentes de trabalho (8 nesta versão Starter Edition), o que nos permite a 

exploração de várias técnicas de pintura e de desenho com resultados interessantes, podendo ser muito 

útil em EVT, na exploração dos elementos da linguagem visual. 

A Interface é intuitiva e de fácil utilização, requerendo, no entanto, algum tempo para habituação. 

 

 

Auto CAD WS (ou Project Butterfly) 

O AutoCAD WS (ou Project Butterfly) é uma ferramenta que permite realizar desenhos em computador, 

usando o rato, o ecrã e o teclado. Surgiu no meio cibernauta porque a Autodesk, através do seu centro de 

inovação tecnológica Autodesk Labs, passou a disponibilizar ferramentas com potencialidades para 

utilização gratuita online – é o caso do Project Butterfly, agora designado AutoCAD WS. Esta ferramenta é 

uma versão simplificada do AutoCAD em 2D, em formato Flash. 

Permite-nos abrir, editar e guardar ficheiros .DWG, .DXF e outros formatos. O Project Butterfly dispõe de 

ferramentas básicas para desenhar, modificar, medir e anotar. Permite também gerir Layers e sobrepor 

desenhos técnicos sobre mapas do Google Earth, o que é ideal para levantamento de terrenos. A 

ferramenta pode ser utilizada gratuitamente com ou sem registo de conta associada a endereço de email. 

AutoCAD WS é o nome comercial do Project Butterfly. É possível utilizar o Autocad WS utilizar em 

qualquer computador uma vez que todo o processamento é feito recorrendo a um browser de internet. O 

AutoCAD WS está ainda disponível numa versão mobile para iPhone, iPod e iPad, bastando para isso 

transferir o App Gratuito. 

 

 

AUTOMATA 

O Automata é um sítio da web que nos explica, através de texto e simulações, os pressupostos teóricos 

dos mecanismos e construção de brinquedos autómatos. Focaliza mais sobre os mecanismos, princípios 

básicos de engenharia, conceção e fabrico de autómatos e brinquedos mecânicos para construção em 

diversos contextos. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_artrage.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_autocad_ws.pdf
http://autocadws.com/mobile/index
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_automata.pdf


O manual dos manuais do EVTdigital 

28 

 

 

AVATARA 

O Avatara é uma aplicação online onde é possível criar um personagem virtual (Avatar) a partir de 

modelos pré concebidos ou através do carregamento de uma fotografia. A edição e personalização 

passam pela escolha do género, modelagem do corpo, escolha do cabelo e vestuário. O resultado pode 

ser partilhado em redes sociais ou via email. 

 

 

AvatarStudio 2.0 

O Avatar Studio 2.0 foi criado pela Canal + para apoiar o espaço virtual Deuxième Monde (ativo de 1998 

a 2002). Trabalhando a partir de elementos predefinidos, possibilita criar avatares tridimensionais com 

elevado grau de personalização e realismo. Disponível online em sites dedicados ao VRML. 

O interface divide-se em seis ecrãs – seleção de modelo, corps (corpo), visage (rosto), vêtements 

(roupas), accessoires (acessórios),  animation (animação). Os ecrãs corps, visage, vêtements e 

accesoires funcionam em dois modos: choisir, de escolha  de  elementos  predefinidos,  retoucher,  que  

permite modificar e personalizar os elementos. Possibilita  trabalhar  os  conceitos  de  proporção,  

movimento, textura, cor/luz. 

 

 

AVIARY 

O Aviary é uma suite de ferramentas online que ajudam qualquer utilizador a explorar e criar um vasto 

leque de trabalhos. Pode-se utilizar o Aviary sem necessidade de criação de qualquer registo mas, 

aconselha-se à criação de um registo gratuito para que possamos guardar os trabalhos realizados. A 

ferramenta Aviary divide-se em seis programas com características diferentes, online, ou seja, não é 

necessário instalar nada no computador. Em contexto de EVT iremos apenas explorar três ferramentas: a 

de tratamento de imagem, desenho vetorial e paletas de cores mas, neste momento, o Aviary possui 

ferramentas de mistura áudio, entre outras que deverão ser lançadas brevemente e que devem incluir a 

criação de fontes, entre outras. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_avatara1.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_avatarstudio1.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_aviary.pdf
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BAYEUX TAPESTRY 

O Bayeux Tapestry é uma ferramenta que permite a criação de uma história numa tapeçaria, utilizando 

elementos predefinidos e tem a possibilidade de criar os nossos próprios elementos. Assemelha-se a uma 

animação, apresentação de diapositivos ou ainda, remete-nos para uma banda desenhada medieval. 

Um bom recurso para EVT e ainda para utilizar em articulação com outras áreas curriculares. 

 

 

BDBOOM 

A revista BdBoom da Bedeteca disponibiliza várias informações e recursos sobre ilustração e banda 

desenhada. Entre estes recursos salienta-se a disponibilização de fichas Bdboom, em pdf, para 

download. 

 

 

BEFUNKY 

O befunky é uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no 

computador para além do browser da Internet. 

A utilização desta ferramenta é simples. Basta carregar uma imagem e a partir de menus muito intuitivos, 

transformar a imagem com efeitos criativos a partir das opções de filtros e efeitos existentes, obtendo-se 

rapidamente o resultado final. O trabalho pode ser guardado no nosso computador. 

 

 

BEMBO’S ZOO 

Bembo’s Zoo é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador, especialmente às crianças, interagirem 

com um alfabeto de animais. Cada utilizador tem a oportunidade de, ao clicar em uma letra, verificar a 

http://www.bayeuxtapestry.org.uk/interactive/BayeuxCreate.htm
http://www.bayeuxtapestry.org.uk/interactive/BayeuxCreate.htm
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bayeux_tapestry.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bdboom.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_befunky.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bembos_zoo.pdf


O manual dos manuais do EVTdigital 

31 

 

criação do animal correspondente, que é constituído pelas letras do seu nome. Este site (ferramenta) 

proporciona de forma lúdica e criativa, a exploração do alfabeto e do desenho. 

 

 

BENETTON PLAY 

O BENETTON PLAY é um conjunto de ferramentas que permitem a criação de pequenas criações 

artísticas. De caráter lúdico mas também didático. A ferramenta a explorar em contexto de EVT é a 

designada por FLIPBOOK. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet, do Flash Player e de uma 

ligação à rede. O acesso a esta ferramenta necessita de registo prévio (gratuito) e a sua interface é muito 

intuitiva e simples de usar, podendo-se, no final, guardar e partilhar as criações com a comunidade de 

utilizadores. 

  

 

BESTIARIO 

O Eye Candy é uma das muitas ferramentas do Bestiario. Como outras deste espaço, esta ferramenta 

do tipo brinquedo visual permite a qualquer utilizador e de forma imediata observar o resultado através da 

sua manipulação. 

Pode ser utilizada online, através da indicação de um link e proporciona aos utilizadores experiências 

visuais e assemelhando-se a fractais, muito interessante. 

 

 

BitFontMaker 

O BitFontMaker é uma ferramenta que permite aos utilizadores criar o seu tipo de letra (fonte) 

personalizado. Através de uma interface que funciona numa janela do browser da Internet, o utilizador, 

através da marcação dos pixels respetivos, vai criando o desenho de cada letra, podendo no final enviar o 

seu tipo de letra para o “Museu” ou, também, gravá-lo para o seu computador no formato ttf para o poder 

utilizar. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_benetton_play.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bestiario.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bitfontmaker.pdf
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BITMAP FONT WRITER 

Para quem cria os seus carateres num programa de desenho, torna-se necessário copiar e colar cada 

caráter individualmente quando se pretendem formar palavras. Este processo pode tornar-se 

demasiadamente repetitivo. O Bitmap Font Writer é um pequeno software que permite tornar este 

processo mais simples. 

 

 

BITSTRIPS 

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 atividade relacionadas com o currículo e permite criar neste formato os seus 

trabalhos. 

 

 

BLENDER 

O Blender é um programa baseado em software livre, de código aberto, desenvolvido pela Blender 

Foundation, para modelação, animação, texturização, composição, renderização, edição de vídeo e 

criação de aplicações interativas em 3D, tais como jogos e apresentações, entre outras aplicações 

possíveis. 

 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bitmap_font_writer.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bitstrips.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_blender.pdf
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BLOCKPOSTERS 

O Blockposters é uma ferramenta de uso livre que permite criar posters de imagens de qualquer 

dimensão usando a impressora pessoal ou da escola. O processo é justamente simples e é aplicável às 

áreas de exploração da fotografia e aos conteúdos comunicação e medida. 

 

 

BOARD800 

O Board800 é uma ferramenta de desenho colaborativo online. A partir do site, acedemos a uma 

aplicação online que corre em Flash Player na qual podemos realizar desenhos com ferramentas simples 

e, ao mesmo tempo, interagirmos com outros utilizadores que podem ser convidados a participar em 

simultâneo no trabalho através de um link/código de partilha. Os trabalhos podem ser guardados e só ao 

fim de 90 dias é que são eliminados dos servidores. 

 

 

BOMOMO 

O Bomomo permite a criação de padrões e texturas aleatórias a partir de movimentos do rato. O menu 

disponibiliza vinte ferramentas para produzir os grafismos que não são possíveis de formatar. As cores e 

dimensões dos grafismos produzidos são aleatórias. 

A Interface muito fácil de utilizar e pode-se obter resultados interessantes na criação de padrões e 

texturas que podem ser guardados como imagens. 

 

 

BORDERLINERS 

O Boderliners é uma ferramenta para desenhar frisos de forma lúdica e extremamente simples, com 

várias opções de desenho e configuração. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_blockposters.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_board800.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bomomo.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_borderliners.pdf
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BRUSHSTER 

A ferramenta BRUSHTER do National Gallery of Art Kids é um software para sistemas operativos 

Windows e Mac. Para sistemas operativos Mac, deve ser executado o Safari no modo de 32 bits e para o 

Windows, o Shokwave 11.5. Esta ferramenta interativa, permite a criação de composições visuais, 

abstratas ou figurativas, por meio duma grande variedade de pincéis e vários elementos estruturantes da 

Comunicação Visual. 

 

 

Bryce 5.5 

O Bryce 5.5 é uma ferramenta de modelação tridimensional (primitivos, operações booleanas) para 

produção de imagens 3D fixas ou animadas. Utiliza algoritmos fractais para maior realismo na 

renderização de paisagens. Incorpora meshes criadas noutras aplicações. 

 

 

BS Contact 

O BS Contact é um visualizador de conteúdo Web 3D: conteúdos 3D interativos em vrml/x3d, 

geoinformação em DAE ou GeoVRML, modelos CAD/KMZ, plugin para visualização e interação em 

mundos virtuais vrml/x3d. 

 

 

BUBBLESNAPS 

O Bubblesnaps é uma ferramenta que permite adicionar texto à imagem, sob a forma de uns balões 

como se fosse uma banda desenhada. O serviço é gratuito e muito fácil de utilizar. Depois do registo no 

sítio, basta fazer o upload de uma imagem (ou usar uma que já tenhamos no Flickr), escrever o texto e 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_brushster.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bryce55.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bscontact.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bubblesnaps.pdf
http://www.flickr.com/
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escolher a forma e posição do balão. A imagem pode posteriormente ser disponibilizada e partilhada num 

blogue ou numa rede social. 

 

 

BUBBLR 

O Bubblr é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar sequências cómicas (fotonovelas) 

utilizando fotos do Flickr.com e adicionando-lhes balões. Pode ser uma ferramenta interessante para 

explorar alguns conceitos de Fotografia em EVT e para a realização de BD‟s/Comics. 

 

 

BUILD YOUR WILD SELF 

O Build Your Wild Self é uma ferramenta educativa, muito intuitiva e divertida, que permite a qualquer 

utilizador, criar as suas próprias personagens, mais ou menos fantásticas, de acordo com a imaginação 

de cada um. Além de poder escolher entre personagens femininas ou masculinas, esta ferramenta 

oferece-lhe a possibilidades de conjugar na mesma personagem características humanas e 

características animais e enquadra-las num dos cenários disponíveis. No final é-lhe dado um resumo que 

descreve cada uma das partes animais que escolheu e a sua função na natureza. Esta ferramenta 

oferece-lhe também a possibilidade de entrar diretamente nos sites dos jardins zoológicos e aquário de 

Nova York. Poderá ser uma ferramenta interessante para a criação de composições bidimensionais 

misturando a figura humana com a figura animal, promovendo a criatividade e exploração de alguns 

conceitos sobre a representação da figura humana e criaturas fantásticas em EVT. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_bubblr.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_build_your_wild_self.pdf
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CALLIGRAPHY 

O Calligraphy é uma ferramenta que permite praticar o desenho de letras e caligrafias (tipos e formas) 

em contexto educativo. 

 

 

CANVASTIC 

O Canvastic é um programa mais simples que o Canvastic K-3G (e também K-8). Permite 

desenhar/pintar no computador, online, executando desenho livre com diferentes tipos de espessura e 

cores. Possui ainda uma ferramenta que permite, no final, uma animação simples do processo de 

desenho. Pode ser usado em qualquer computador que possua uma ligação à Internet, requerendo 

apenas um navegador Web. 

 

 

CARTOONIZE 

O Cartoonize é um programa online que permite converter uma imagem em cartoon através de um 

processamento e tratamento automático da imagem carregada. 

 

 

CARTOONSTER 

O Cartoonster é uma ferramenta online que permite a visualização de tutoriais sobre como criar uma 

animação. O Cartonnster tenta despertar a criatividade do seu público, nomeadamente dos mais novos, 

ensinando-lhes a magia da animação através de cinco tutoriais. 

Em cada tutorial o autor explica (e exemplifica) como fazer determinada tarefa acompanhando a 

explicação com animações alusivas. 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_calligraphy.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_canvastic.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_cartoonize.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_cartoonster.pdf
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CB MODEL PRO 

O CB Model Pro é um programa intuitivo, de modelação 3D e foi desenvolvido experimentalmente pela 

Dassault Systèmes, que comercializa o software de CAD industrial CATIA. O CB Model Pro mantém-se 

em beta numa versão com bastantes funcionalidades. O desenvolvimento deste programa foi 

abandonado, tendo a empresa concentrado esforços no desenvolvimento da aplicação 3DVia. Pode ser 

descarregado no endereço Web http://www.cbmodelpro.com/. A vantagem desta aplicação está na forma 

simplificada como permite a modelação de objetos 3D. Como versão beta, apesar de ser totalmente 

funcional, pode tornar-se instável bloqueando ou crashando o computador mas tem o valor acrescentado 

de ser disponibilizada gratuitamente. 

 

 

CELTX 

Com o Celtx podemos desenvolver projetos audiovisuais, sobretudo a pré-produção, com a criação de 

guiões, calendário de produção, storyboard, etc. O trabalho pode ser guardado e partilhado online através 

de registo no site. É ainda disponibilizada, para além da versão desktop um a versão mobile para iPhone 

e/ou iPad. 

 

 

CHIBI PAINT! 

O ChibiPaint é um programa que permite desenhar e pintar online e/ou no computador. Podemos fazer 

desenho à mão livre com diferentes tipos de pincéis e texturas, assim como aplicar diversos efeitos. 

Salienta-se que este software é livre, corre em Java e pode ser instalado em qualquer site livremente. É 

uma excelente ferramenta para exploração dos Quadros Interativos. 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_cb_model_pro.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_celtx.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_chibi_paint.pdf
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CHOCOFLOP 

O Chocoflop é um programa de edição de imagem para MAC. As suas ferramentas incluem uma imensa 

variedade de filtros, manipulação e transformação de fotos que vão desde cortar, rodar, alterar cores, 

alterar luz, etc. Este software é bastante interessante e completo mas, como foi descontinuado, tornou-se 

gratuito e disponível na sua versão integral, com todas as funcionalidades ativas, para todos os 

utilizadores, APENAS disponível para sistemas operativos MAC. 

 

 

CHOGGER 

O Chogger é uma ferramenta de desenho online que permite criar e realizar Bandas Desenhas e 

Cartoons/Comics de forma extremamente simples e intuitiva, utilizando o desenho vetorial, embora seja 

relativamente limitado às opções disponíveis. Permite a importação de imagens, criação de planos de 

fundo, balões de diálogo e vinhetas. É uma ferramenta boa para usar com um tablet ou quadro interativo 

Não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma 

ligação à rede. Este software foi criado na última tecnologia HTML 5 correndo também em dispositivos 

móveis como iPhone ou iPad. 

 

 

 

CLAY ANIMATION 

O Clay Animation é uma das ferramentas incluídas no espaço Fun Stuff que o NFB Kids criou na 

Internet. No caso desta ferramenta, a mesma permite simular a criação de uma personagem em plasticina 

e depois ver como ela reage à animação. A sua interface é extremamente simples e fácil de utilizar. 

Apesar de algumas limitações, é excelente para abordagens iniciais na área, em EVT, para o 5º ano. Não 

esquecer também que em http://nfbkids.ca/ podemos aceder a um conjunto mais vasto de ferramentas na 

área do cinema e animação que permitem escrever argumentos, realizar storyboards, entre outros. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_chocoflop.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_chogger.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_clay_animation.pdf
http://nfbkids.ca/
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CLAY ANIMATOR 

O espaço do Clay Animator é um sítio web que permite aos utilizadores navegarem num mundo quase 

infindável de recursos sobre a animação em 3D, em particular, na animação em plasticina. Navegando 

num menu de 42 itens (temáticas), temos ainda submenus mais específicos. Uma verdadeira mini 

enciclopédia para quem quer realizar animação em plasticina na sala de aula de EVT. Apesar de estar em 

Inglês, a linguagem utilizada é simples. Daremos como exemplo, neste manual, a utilização de uma 

dessas ferramentas, chamada Idea Pad que permite a edição de imagem e animação possibilitando aos 

utilizadores criar várias animações digitais. Este é apenas um exemplo. Aconselhamos vivamente a 

navegação em todo o sítio, em especial para aqueles que quiserem realizar filmes de animação em 

contexto de sala de aula de EVT. 

 

 

CLOUD CANVAS 

O Cloud Canvas é uma ferramenta que permite a execução de desenhos vetoriais, assim como trabalhar 

desenho vetorial articulado com imagens bitmap. 

 

 

Collage Machine 

O Collage Machine 1.0 é uma ferramenta que, apesar das suas limitações, permite aos utilizadores 

criarem composições gráficas simulando a técnica de colagem. A partir de uma galeria de imagens 

(limitada e sem possibilidade de upload de imagens pessoais do utilizador) e com reduzidas mas simples 

ferramentas de edição, podemos criar com rapidez e facilidade uma composição simulando a técnica de 

colagem. No final, alerta-se o facto de as composições não poderem ser gravadas ou impressas, sendo o 

Print Screen a única forma de guardarmos o trabalho final. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_clayanimator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_cloud_canvas.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_collagemachine.pdf
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COLOR CALCULATOR 

O Color Calculator é um círculo cromático interativo que ajuda os utilizadores a criar harmonias de cores 

para posteriormente as utilizarem na web ou em trabalhos impressos. Para selecionar um esquema de 

cores para um projeto, para identificar esquemas de cor harmoniosos, ajustar a saturação e luminosidade. 

Nos formatos RGB, CMYK ou valores de cor em HTML, com possibilidade do envio das composições por 

email. 

 

 

COLOR, CONTRAST & DIMENSION 

O Poynter.org – Color, Contrast & Dimension é um manual online, interativo, que permite a qualquer 

utilizador obter explicações sobre a teoria da cor, contraste e dimensão. É uma ferramenta baseada na 

Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet 

e uma ligação à rede. Apenas está disponível em Inglês e a sua utilização apesar de simples, para a 

compreensão dos textos, o utilizador deverá ter conhecimentos básicos mínimos de inglês. 

 

 

Color in Motion 

Color in motion é um projeto animado e interativo sobre a simbologia das cores e o uso das cores na 

comunicação. O site foi concebido por Maria Claudia Cortes como apresentação da sua tese de mestrado 

em Desenho gráfico por computador no Rocher Institute of Technology em 2003. Divido em três secções 

principais, o site permite e a realização de testes,  visualização de animações, criação de caleidoscópio e 

contém um pequeno arquivo sobre cada cor, permitindo assim conhecer um pouco mais sobre as seis 

estrelas deste site. Além de ser bastante informativo, o site é também bem divertido. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_color_calculator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_color_contrast_dimension.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_colorinmotion1.pdf
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COLOR SCHEME DESIGNER 

O Color Scheme Designer é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador experimentar e selecionar 

paletas de cores online para websites e projetos gráficos de design. Tem ainda a possibilidade de 

exportar em vários formatos. É um excelente recurso para, em contexto de EVT se fazer a exploração do 

estudo da cor, nomeadamente: harmonias, contrastes, gradações, complementaridade, entre outros 

aspetos. 

 

 

COLOR SCHEMER ONLINE 

O Color Schemer Online é uma aplicação online que permite ao utilizador, a partir da escolha de uma 

cor ou a indicação do seu código RGB ou HEX, analisar as várias harmonias que conjugam com a 

selecionada. 

 

 

COLOR SCHEMER STUDIO 

O Color Schemer Studio é uma ferramenta que permite criar diferentes cores, padrões e paletas a partir 

de uma cor base ou mistura de cores. Esta ferramenta possui uma série de recursos, nomeadamente: 

mistura de cores, gradações, estudo da complementaridade de cores, harmonias de cores de um site, 

paletas a partir de fotografias ou imagens, diferentes esquemas de cores existentes na tela de trabalho, 

entre outros. 

A versão online tem algumas limitações mas é inteiramente gratuita e sem necessidade de registo. A 

versão para instalação tem suporte para sistemas operativos Windows e MAC. É paga mas, ao instalar, 

os primeiros 15 dias sem de utilização livre e sem limitações. 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_color_scheme_designer.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_color_schemer_online.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_color_schemer_studio.pdf
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COLOURlovers 

O COLOURlovers é uma comunidade online e oferece um conjunto de ferramentas de criação de cores, 

paletas e outras aplicações, muito interessante para exploração em contexto educativo (e não só). 

Podemos criar e partilhar Cores, Paletas e Padrões, muitos deles criados a partir de imagens/fotografias. 

 

 

COMIC CREATOR 

O Comic Creator é uma ferramenta web 2.0, que permite ao utilizador criar cartoons de uma forma 

bastante fácil embora limitado às opções disponíveis. O utilizador tem à sua disposição uma prancha 

onde pode variar entre uma a seis vinhetas, oito cenários, dezassete personagens, vinte e três balões e 

onomatopeias e vinte e um objetos. No final o utilizador pode imprimir o seu cartoon. 

 

 

COMIC MASTER 

O Comic Master é uma ferramenta que permite ao utilizador criar BD‟s de uma forma fácil, embora 

limitado às opções disponíveis. Enquanto se utilizam as ferramentas o programa dá a possibilidade de 

ouvir música. 

Dispõe de imagens, planos de fundo, vinhetas, balões de diálogo e de descrição, e outros objetos. 

O modo de escrita dos diálogos permite um uso limitado da Língua Portuguesa, já que não permite 

acentos nem cedilhas. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_colourlovers.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_comic_creator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_comic_master.pdf
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COMICS SKETCH 

O Comics Sketch é uma ferramenta que permite criar bandas desenhadas BD‟s/Comics online e 

posterior visualização, onde o utilizador pode eleger as melhores e conhecer o trabalho de outros artistas. 

Oferece também a possibilidade dos utilizadores criarem livros onde poderão ser guardados e 

devidamente organizados os seus trabalhos. A diferença deste espaço para outros similares é que esta 

ferramenta permite a animação das vinhetas e tiras de BD/Comics que são criadas. 

 

 

COMIQS 

O Comiqs é uma ferramenta de comunicação online que permite a criação e partilha de histórias em 

quadradinhos a partir de fotografias. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer 

software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. Para o caso de 

querer explorar a parte criativa e querer guardar o trabalho realizado, há necessidade de registo. Os 

trabalhos poderão ser publicados em blogues, redes sociais, no próprio sítio do Comiqs ou enviados por 

email. 

 

 

COMPOSITION – PIET MONDRIAN 

O Composition with JavaScript segundo Piet Mondrian é uma ferramenta interativa, baseada na 

pintura “Yellow, Red, Black, Blue and Grey” (1920) do pintor Piet Mondrian, que permite a desconstrução 

da mesma ao permitir mudar as cores e o lugar das linhas. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não 

necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet, Java Player e 

uma ligação à rede. A utilização desta ferramenta é muito simples e intuitiva. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_comics_sketch.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_comiqs.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_composition_piet_mondrian.pdf
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COOLTEXT 

O CoolText é um gerador de gráficos grátis para páginas web e para criação de um logótipo com trabalho 

de design, utilizando como referência tipos de letra (fontes). O programa permite escolher o tipo de 

imagem que se deseja e possibilita o preenchimento de um formulário para criação de um logótipo 

pessoal ou botões (de forma rápida e intuitiva). 

 

 

COSKETCH 

O CoSketch é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador realizar desenhos e pinturas muito 

simples e de forma rápida e trabalhá-las colaborativamente, online, através da indicação de um link. 

 

 

CRAFTARTIST 

O CraftArtist é uma ferramenta que permite realizar projetos de impressão a partir de álbuns digitais, 

cartões, convites, scrapbooks, produtos gráficos entre outros. 

 

 

CRAYOLA 

O Crayola é um programa online que disponibiliza diversas ferramentas de desenho e pintura. O trabalho 

nesta ferramenta é muito intuitivo e básico, podendo ser utilizado em breves momentos na disciplina de 

EVT, em especial no 5º ano e com recurso aos Quadros Interativos. Os desenhos podem ainda ser 

impressos. 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_cooltext.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_cosketch.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_craft_artist.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_crayola.pdf
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CREATE YOUR OWN COMIC 

O Create Your Own Comic é uma ferramenta que permite a criação de pequenas bandas desenhadas 

até 22 páginas com personagens da Marvel (Heróis e Vilões), utilizando fundos e efeitos sonoros 

predefinidos e diversos balões de diálogo. Existe também a possibilidade de imprimir ou guardar no 

computador em pdf. É uma ferramenta que não necessita de qualquer software instalado no computador 

para além do browser da Internet e uma ligação à rede. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a 

sua utilização é extremamente simples e intuitiva. 

 

 

CREATIVE PARK 

O Creative Park é uma ferramenta que permite a criação de álbuns fotográficos, baseada na Web 2.0 e 

não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma 

ligação à rede. Também não existe a necessidade de criação de registo. No final, esta poderá ser 

impressa e fazer download. 

 

 

CreaToon 

O CreaToon é um software de animação de imagens em desenho animado tradicional 2D que atualmente 

é gratuito após ter sido descontinuada a sua comercialização pela empresa criadora. Apenas funciona em 

Windows e até à versão XP. Este software tem imenso potencial em contexto educativo de EVT 

permitindo criar várias cenas, sequências e cenários de forma muito simples rápida, sendo a sua interface 

em Inglês mas com uma usabilidade muito interessante, mesmo para os mais pequenos visto a 

iconografia ser muito fácil de perceber e assimilar as suas funções. 

 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_create_your_own_comic.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_creative_park.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_creatoon.pdf
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CREAZA 

Com o Creaza podemos utilizar 4 ferramentas diferentes. É gratuito e basta fazermos o registo. As 4 

ferramentas estão disponíveis online, sem necessidade de instalação de qualquer software. Essas 

ferramentas são: um editor de vídeo; um editor de áudio; e a Mindomo para criar mapas 

mentais/conceptuais; e uma ferramenta para Cartoons chamada Cartoonist. 

Podemos editar os nossos vídeos, as nossas músicas, criar mapas conceptuais e realizar um Cartoon/BD, 

baseado num princípio “drag and drop” (arrastar e largar) e numa interface bastante simples de 

compreender e interagir. Temos ao nosso alcance, na disciplina de EVT, um verdadeiro pacote de 

ferramentas para criação de recursos e explorações diversificadas. 

Apesar de ser complexo dizer todos os conteúdos e áreas de exploração que estas 4 ferramentas do 

Creaza permitem trabalhar em EVT, é certo que abordagens nas seguintes áreas são quase 

fundamentais: Comunicação, Espaço, Estrutura, Forma, Movimento, Trabalho, Animação, Desenho, 

Fotografia. 

 

 

CUBESCAPE 

O Cubescape é uma ferramenta muito interessante para a realização de trabalhos no campo da Pixel Art. 

Permite a construção de composições extremamente interessantes, estimula a criatividade e eleva o 

desempenho cognitivo. 

Esta ferramenta é de utilização muito simples. Basta escolhermos a cor dos cubos e deixá-los cair onde 

queremos. Em contexto EVT podemos abordar os seguintes conteúdos e áreas de exploração: Espaço, 

Estrutura, Forma, Geometria, Construções. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_creaza.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_cubescape.pdf
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dafont.com 

O dafont.com é um site que permite a qualquer utilizador transferir tipos de fontes, para posteriormente 

serem instaladas e utilizadas no computador. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. 

Apesar de apenas estar disponível em Inglês e Francês, a sua utilização é extremamente simples e 

intuitiva. 

 

 

DEEP PAINT 3D 

O Deep Paint é um software de avaliação para Windows. Poderá funcionar para tratamento de imagem 

ou para pintura, dando-nos inúmeras opções através das várias combinações de ferramentas com 

materiais existentes, inclusivamente para aplicações 3D. 

 

 

DESIGN COMICS 

O Design Comics é uma ferramenta que nos permite criar situações de banda desenhada com 

personagens e cenários já pré definidos que podemos usar para desenvolver projetos pessoais. Permite 

uma abordagem teórica aos conceitos da banda desenhada e oferece acesso a uma base de dados de 

imagens para utilização livre. 

 

 

 

 

http://www.dafont.com/
http://www.dafont.com/
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_dafont.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_deep_paint_3d.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_design_comics.pdf
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DESKTOP T-SHIRT CREATOR 

O Desktop T-Shirt Creator permite criar imagens em t-shirts, outros tipos de vestuário e acessórios, 

personalizando os mesmos. Pode-se realizar estes projetos, guardá-los no computador e partilhar com 

amigos. É ainda possível, para quem queira, realizar a encomenda do produto com o design que 

realizámos. 

 

 

deviantART MURO 

O deviantART MURO é um espaço online que integra uma ferramenta de desenho e pintura que, apesar 

de parecer simples, oferece excelentes funcionalidades e potencialidades. Criada com a nova tecnologia 

HTML5, já pode ser utilizada em suportes móveis iPhone, iPad e outros. Aconselha-se a criação de uma 

conta de utilizador para que seja possível a funcionalidade de guardar trabalhos online. A ferramenta 

permite desenhar e pintar livremente através das ferramentas disponíveis, podendo variar as texturas, 

cores e utilizar filtros para conseguir variados efeitos sobre os desenhos. É uma ferramenta baseada na 

Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet 

e uma ligação à rede. Apesar de apenas estar disponível em Inglês e Francês, a sua utilização é 

extremamente simples e intuitiva. 

 

 

DIGIBODY’S CARICATURE MAKER 

O Digibody’s Caricature Maker é um sítio criado com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta 

simples que proporciona a criação rápida de diferentes caricaturas ou Avatares, através da junção dos 

diferentes elementos do rosto disponibilizados pelo autor. O resultado final pode ser guardado em vários 

tipos de ficheiro ou ainda enviado por email ou criado o código html para incluir num outro espaço da 

Internet. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_desktop_t-shirt_creator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_deviantart_muro.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_digibodys_caricature_maker.pdf
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DIGICEL FLIPBOOK 

O Digicel FlipBook é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador realizar animações 2D em 

formato digital. Este é um dos softwares muito utilizados para animação digital 2D, por animadores, 

realizadores e produtoras. A sua utilização requer algum tempo de treino e adaptação mas os resultados 

são bastante bons e a um nível bastante profissional. Esta disponível para sistemas operativos Windows e 

Mac e a versão Trial para download não tem limitações nas suas funcionalidades. A única desvantagem 

que este software apresenta nesta sua versão gratuita é que em todas as animações aparece uma marca 

de água da marca que produz o software. 

Um manual completo desta ferramenta, em Inglês, pode ser visto nesta página: 

http://www.digicelinc.com/Help/index.htm 

 

 

DIGITAL COMIC MUSEUM 

O Digital Comic Museum é um site que aloja uma quantidade enorme de revistas antigas de Banda 

Desenhada e um acesso a acervos de coleções inteiras em formato digital. Todas estas bibliotecas são 

de acesso livre e as publicações disponibilizadas são gratuitas. Como se tratam de séries antigas, todas 

elas estão livres de direitos de autor e são de domínio público. É sem dúvida um excelente recurso para 

descarregarmos algumas Bandas Desenhadas que fizeram história e outras, dos primórdios da BD. 

 

 

DIGITAL FILMS 

O Digital Films é uma ferramenta que permite a criação de pequenos filmes a partir de cenários, 

personagens, animações e diálogos predefinidos. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita 

de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. 

Poderá fazer-se um registo grátis, que nos dá acesso a características mais avançadas tais como gravar 

e editar os filmes criados. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_digicel_flipbook.pdf
http://www.digicelinc.com/Help/index.htm
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_digital_comic_museum.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_digitalfilms.pdf
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DIPITY 

O dipity é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar e editar timelines. Estas timelines são 

barras cronológicas que podem ser editadas facilmente com a possibilidade de se adicionar recursos de 

múltiplas fontes e em vários formatos – texto, áudio, imagem, vídeo, etc. 

Para a utilização desta ferramenta apenas é necessário criar uma conta de utilizador e, em contexto de 

EVT, pode ser usada para criação de memórias descritivas ou mesmo portefólios digitais. 

 

 

DIRECTORS BOARDS 

O Directors Boards é um software gratuito que permite criar e organizar storyboards digitais 

acrescentando textos e sons, com a possibilidade correr uma apresentação final no próprio software. 

 

 

DOCTOR WHO 

O Doctor Who – ComicMaker é uma ferramenta que permite qualquer utilizador criar a sua própria 

história de Banda Desenhada de forma prática e imediata, observando de seguida a aplicação dos 

diversos materiais. 

Podendo ser partilhada online, através da indicação de um link. 

 

 

Doga L3 

O Doga L3 é uma ferramenta de modelação tridimensional a partir de elementos predefinidos, com 

possibilidade de animação. Exporta para formatos DXF e VRML. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_dipity.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_directors_boards.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_doctor_who.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_dogal3.pdf
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DOGWAFFLE 

O Dogwaffle é uma ferramenta de desenho/pintura/animação. O modo de funcionamento desta aplicação 

é relativamente complexo devido à quantidade de ferramentas e funcionalidades que estão acessíveis, 

disponibilizando um vasto conjunto de ferramentas para desenho, pintura e animação. 

 

 

DOINK 

O Doink é uma ferramenta que permite a criação de animações. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 

e não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma 

ligação à rede. Depois da criação de um registo simples, os utilizadores podem criar as suas animações 

em desenho 2D, vetorial, de forma bastantes simples. Contém as ferramentas essenciais para desenho e 

animação fotograma a fotograma. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é muito 

simples e intuitiva. 

 

 

domoANIMATE 

O Domo Animate é uma ótima e simples ferramenta criativa que permite a criação de filmes de animação 

ou pequenas histórias animadas usando as imagens fornecidas pela aplicação ou com a possibilidade de 

carregarmos as nossas imagens ou desenhos. 

 

 

DOPPEL ME 

O Doppel Me é uma ótima ferramenta para a criação de um avatar (termo usado para descrever um ícone 

ou uma representação virtual de uma pessoa dentro do ciberespaço). 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_dogwaffle.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_doink.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_domoanimate.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_doppel_me.pdf
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DR. PIC 

O Dr. Pic é uma ferramenta digital que trabalha integralmente online e é de muito fácil utilização para 

edição, manipulação e tratamento de imagem. Permite cortar, redimensionar, destacar pormenores, 

desfocar ou aumentar a nitidez, entre outros efeitos, sempre relativamente a zonas selecionadas ou na 

totalidade da imagem. Um recurso muito acessível e simples para utilizar em contexto de sala de aula de 

EVT. 

 

 

DRAWING: HOW TO DRAW 

O Drawing – How to draw é um espaço online que te permite acederes a vários tutoriais temáticos. 

Através de uma interface simples, consegues fazer ao mesmo tempo a consulta e os teus registos 

gráficos. Neste espaço estão disponíveis centenas de tutoriais sobre desenho, pintura e muitos mais 

aspetos da comunicação visual e exploração de técnicas que são frequentes trabalhar na disciplina de 

EVT. Com a ferramenta de desenho que este espaço te oferece, poderás fazer desenho à mão livre ou 

com formas geométricas, utilizando as ferramentas básicas que o programa te oferece. Poderás guardá-

los online e/ou no computador. É uma excelente ferramenta para exploração de mesas digitalizadoras e 

quadros Interativos. 

 

 

DRAWPILE 

O Drawpile é uma ferramenta didática de desenho e pintura em computador que combina apetência para 

desenho e pintura com ferramentas interativas. É de acesso livre e permite realizar desenhos em 

computador, usando o rato, o ecrã e o teclado. Possibilita que uma ou mais pessoas editem ou mesmo 

criem as suas próprias obras. Várias pessoas fazem as alterações simultaneamente, resultando num 

trabalho de desenho e pintura colaborativa. Com um ambiente gráfico bastante simples e fácil de usar, 

basta correr o programa e criar o servidor para que um colaborador se ligue (DrawPile Client) e se possa 

iniciar o trabalho. Pode-se também usar o programa sem a vertente colaborativa, como um programa de 

edição comum, apenas executando o DrawPile Client. 

O programa suporta diversos formatos incluindo BMP, PBM, PNG, PPM e XBM e, através dele, podemos 

partilhar ferramentas e conversar com um colaborador através de mensagens instantâneas. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_dr_pic.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_drawing_how_to_draw.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_drawpile.pdf
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DRAWPLUS 

O DrawPlus é uma ferramenta de desenho vetorial livre, fácil de usar. Ideal para desenhar gráficos Web, 

pintar, criar logótipos de qualidade profissional e imprimir projetos criativos. 

 

 

DrawSWF 

O DrawSWF é um programa de desenho simples que permite exportar em flash (extensão SWF) de todo 

o processo de desenho. Podemos fazer; desenho à mão livre (linha); elipses, retângulos, linhas retas, 

texto e importação de fotos. 

 

 

DRAW.TO 

O draw.to é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador realizar desenhos simples, online, e 

partilhá-los de imediato no Twitter, Facebook ou outras redes sociais e ainda por chat ou email. Para 

partilha dos desenhos nas redes sociais é necessário que os utilizadores tenham previamente criado 

contas nessas mesmas redes. 

 

 

DVOLVER 

O Dvolver nasceu primeiramente (em 1997) através da DF1lm e em 2007 constituiu-se como Dvolver. É 

uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar pequenos filmes de animação a partir de cenários, 

personagens e animações predefinidas. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet, do Flash Player e uma 

ligação à rede. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é extremamente simples e 

intuitiva, aliando-se o facto de os filmes produzidos poderem ser partilhados na rede, quer através de 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_drawplus.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_drawswf.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_draw-to.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_dvolver.pdf
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redes sociais como pelo código embutido que é gerado para publicação onde os utilizadores entenderem 

e ainda ser enviado por email. 
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EXPLORE SELF PORTRAITS 

Este recurso, Explore Self Portraits, é uma ferramenta que permite a criação de auto retratos 

(representação que o “artista” faz de si mesmo), através da exploração online. 

É um recurso muito simples e apelativo que descreve bem como pode ser criado um autorretrato. 

 

 

EASY POSTER PRINTER 

O Easy Poster Printer é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar um poster através de 

qualquer imagem sem perda de qualidade. 

 

 

EDUCACION PLASTICA net 

O EducacionPlastica.net é site que agrega doze secções específicas nas áreas da Educação Visual e 

da Educação e Expressão Plástica, proporcionando ao utilizador a interação com diversas ferramentas de 

criação. Alguns exemplos são os da teoria da luz/cor, módulos/padrão, estruturas bi e tridimensionais, 

simetrias, perceção visual, entre muitos outros. A exploração deste site deve ser feita em contexto de EVT 

de forma faseada e sempre aplicada aos trabalhos que se pretendam realizar com os alunos e em que a 

exploração de conceitos deste site seja pertinente. Muitos recursos podem ser impressos no formato pdf 

para ser incluídos no portefólio dos alunos. 

 

http://www.artisancam.org.uk/flashapps/exploreselfportraits/
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/exploreselfportraits/
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_explore_self_portraits.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_easy_poster_printer.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_educacionplastica-net.pdf
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FACEWORX 

O FaceWorx permite de forma bastante simples criar um modelo em 3D de uma cabeça, a partir de 

qualquer fotografia, na posição frontal ou de perfil, e em qualquer formato. 

O resultado, que é nada mais nada menos que a criação de um modelo 3D a partir de imagens 2D, é 

bastante bom e permite exportar o resultado obtido. Apenas é necessário ter duas boas imagens, bem 

iluminadas, uma de frente e um do lado. O software exige algumas habilidades na colocação de pontos 

de referência e marcação dos contornos do rosto, boca, nariz, orelhas e olhos. O modelo final 3D pode 

ser salvo e exportado no formato OBJ. O software pode ser redistribuído e pode ser usado gratuitamente 

para fins não comerciais. 

Se pretendermos obter um trabalho em vidro de alta qualidade ótica, da nossa modelação em 3D, basta 

deixarmos o nosso trabalho arquivado numa das lojas LOXIS. 

 

 

FACE YOUR MANGA 

O Face Your Manga é uma ótima ferramenta para a criação de um avatar em estilo manga (termo usado 

para descrever um ícone ou uma representação virtual de uma pessoa dentro do ciberespaço). 

 

 

FATPAINT 

O Fatpaint é o primeiro software de design com recursos gráficos (desktop publishing). Possui 

ferramentas gráficas para layout da página, a edição de imagens, de textos, pintura, desenho vetorial e 

recursos personalizados de produtos impressos. 

Permite uma variada pesquisa de imagens, arte, design gráfico e páginas online. Pode visualizar as 

imagens ou guardá-las no seu computador. 

O Fatpaint disponibiliza inúmeras possibilidades e uma vasta gama de ferramentas e opções. É baseado 

em Flash, a sua interface é compatível com mesas digitalizadoras e algumas telas sensíveis ao toque 

com suporte a canetas. O seu desempenho online é muito interessante, o seu desempenho é rápido no 

http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Graphic-Editors/Faceworx.shtml
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Graphic-Editors/Faceworx.shtml
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_faceworx.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_face_your_manga.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fatpaint.pdf
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processamento de dados. Acresce o facto de poder ter suporte e partilha online. Pode pesquisar imagens 

na internet usando o Google, Yahoo, Microsoft Bing, enciclopédia livre, Flickr e Picasa. 

No Fatpaint todos os gráficos, efeitos e outros elementos são designados por objetos e tem suporte para 

a organização de objetos em páginas. Cada objeto tem ferramentas próprias e recursos: imagem, pintura 

em camadas, desenho vetorial muito simples em 2D e 3D. Objetos de texto. 

Fatpaint  é integrado com Zazzle, que permite comprar ou vender vários produtos com as suas imagens 

personalizadas. 

É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador 

para além do browser da Internet e uma ligação à rede. 

 

 

FFONTS 

O FFONTS é um site de acesso livre e sem necessidade de criação de registo. Para simplificar, está 

disponível a tradução automática das páginas, incluindo o Português. Este espaço permite aos 

utilizadores pesquisarem fontes gratuitas que podem descarregar e instalar no seu computador pessoal. 

Tem uma ferramenta de pesquisa das fontes por nome ou por temática e categoria. É ainda 

disponibilizada uma ferramenta de deteção de fontes em imagens: a partir do upload de uma imagem com 

uma determinada fonte, o sistema pesquisa e indexa automaticamente as fontes que são utilizadas na 

imagem (por exemplo na imagem de um cartaz) quer de forma exata ou aproximada/similar. 

 

 

FIGURE it OUT (e ArtisanCam) 

A aplicação Figure it Out permite, com recurso a um modelo de madeira, ajudar os utilizadores a 

desenhar a figura humana, em diferentes posições, tendo em conta as suas proporções. Depois de uma 

breve introdução teórica, somos convidados a escolher uma posição para colocar o modelo e, 

posteriormente, podemos desenhar utilizando por base esse modelo. No final, podemos imprimir o 

trabalho. 

Esta aplicação é apenas um exemplo do vasto leque de outras aplicações Flash para as Artes e a EVT 

que disponibiliza o site da ArtisanCam em: 

http://www.artisancam.org.uk/pages/allactivities.php 

http://www.artisancam.org.uk/flashapps/ 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_ffonts.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_figure_it_out.pdf
http://www.artisancam.org.uk/pages/allactivities.php
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/
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FLASH LIPSYNC 

O Flash LipSync é um software gratuito que permite a qualquer utilizador fazer a sincronização do áudio 

com uma animação da boca/lábios para o uso em flash ou numa qualquer animação. Não necessita de 

qualquer programa adicional e está apenas disponível para sistema operativo Windows. Apesar de estar 

disponível em Inglês, a sua utilização é muito intuitiva e simples. É ainda disponibilizado o código fonte 

desta ferramenta. 

 

 

FlashPAINT 

A ferramenta FlashPAINT permite criar desenhos e pinturas, através de ferramentas básicas de edição 

de desenho e pintura, podendo-se gravar o trabalho produzido e publicá-lo na galeria pública. 

 

 

flauntR 

O flauntR é uma ferramenta de edição de imagem/fotografia online. É baseada na Web 2.0 e não 

necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação 

à rede. O modo de funcionamento desta aplicação é extremamente simples e intuitivo, disponibilizando as 

ferramentas básicas para edição e tratamento de imagem. 

 

 

FLIPBOOK.info 

É um website inteiramente dedicado ao flipbook. Possui uma coleção de 5690 flipbooks desde 1882 até 

aos nossos dias com uma grande diversidade de temas. 

 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_flash_lipsync.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_flashpaint.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_flauntr.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e-manual_flipbookinfo.pdf


O manual dos manuais do EVTdigital 

63 

 

 

FlipBook Printer 

Com o Flipbook Printer podemos, a partir de um pequeno filme, transformá-lo fácil e rapidamente num 

Flipbook. Para isso, basta instalar a aplicação num computador ligado a uma impressora, e ter alguns 

“busniess cards” prontos a ser impressos. Podemos selecionar os frames que pretendemos inserir no 

flipbook, adicionar uma capa e uma contracapa e decidir o formato dos cartões que darão origem às 

páginas do flipbook. 

Para ter esta aplicação só necessitamos de obter gratuitamente uma licença que pode ser renovada a 

cada 60 dias. 

 

 

FLOCKDRAW 

O FlockDraw trata-se de uma ferramenta online, realmente divertida e de fácil utilização para desenho e 

pintura colaborativa. Basta clicar em “Start Drawing”, na página inicial do FlockDraw, que aparece um 

quadro branco. Use o conjunto de ferramentas que se encontram na barra lateral, para criar linhas, 

círculos, texto ou desenhos à mão, numa combinação de cores disponíveis. A cada desenho é atribuído 

um endereço url, podendo assim, convidar outras pessoas para se juntar a si e desenhar em tempo real, 

de forma colaborativa. 

 

 

 

floorplanner 

O floorplanner é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar o seu projeto de arquitetura e 

organização de espaço em 2D e uma rápida visualização dessa organização em 3D. É uma ferramenta 

baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além do 

browser da Internet e uma ligação à rede. Está disponível em várias línguas (incluindo Português) e é 

necessária a criação de uma conta de utilizador. A versão a escolher – Plano Pessoal é gratuita. É 

permitido ao utilizador gerir as suas criações e exportá-las como imagens para o seu computador pessoal. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_flipbook_printer.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_flockdraw.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_floor_planner.pdf
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FLOWER MAKER 

O Flower Maker é uma ótima ferramenta para a criação flores e rosáceas em formato digital. Poderá 

também ser utilizada para criação de animações e, fundamentalmente, para exploração de conceitos 

relacionados com a geometria. 

 

 

FLOWPAINT 

O FlowPaint trata-se de uma de uma ferramenta de desenho e pintura, realmente divertida e de fácil 

utilização. Com o lançamento de uma nova versão, o FlowPaint 0.2, que inclui agora o “undo”, diversos 

parâmetros para pincéis, novas características de pincéis, uma maior velocidade na dinâmica e um novo 

conjunto de pincéis padrão. Novos graus de opacidade são agora suportados pela versão Webstart Java. 

OFlowPaint ainda se encontra na fase Beta, por isso aproximam-se mais desenvolvimento e é, de facto, 

uma ferramenta extremamente acessível e intuitiva para alunos da faixa etária dos 10-12 anos, para 

utilização em EVT. 

 

 

FLUXTIME STUDIO 

O FluxTime Studio é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar a sua própria animação 

vetorial. É possível utilizarem-se os cenários e objetos que são disponibilizados no site ou, 

alternativamente, utilizarmos as nossas imagens e gráficos. Funciona online e as suas funcionalidades 

são de simples assimilação e muito intuitivas. É possível gravarmos o ficheiro final da animação e 

partilharmos o mesmo na Web. 

 

 

fontcapture 

O fontcapture é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar a sua própria fonte (tipo de letra). 

É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador 

para além do browser da Internet e uma ligação à rede, um scanner e uma impressora. Apesar de apenas 

estar disponível em Inglês, a sua utilização é muito simples e intuitiva, obtendo-se, em poucos minutos o 

resultado final (o tipo de letra) que se pode descarregar e instalar no sistema de fontes do nosso 

computador pessoal. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_flower_maker.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_flowpaint.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fluxtime_studio.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fontcapture.pdf
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FONTFORGE 

O FontForge é um software livre disponível para Linux (disponível o código para compilação para Mac 

OS X ou Windows). É um editor de fontes de contorno que permite criar um postscript, TrueType, 

OpenType, cid-chave, multi-master, CFF, svg e bitmap (bdf, FON, NFNT) fontes, ou editar os já 

existentes. 

 

 

fontpark 2.0 

O fontpark é uma ferramenta que permite a execução de composições (desenhos) com fontes. Partindo 

de uma palavra ou frase o utilizador pode compor as letras dessa frase conforme deseja. Pode inclusive 

tirar a significação da palavra ou palavras e criar outros significados. No final pode copiar um código ou 

link que lhe permite acesso a uma animação com o processo de desenho. 

 

 

FONTSELF 

O Fontself é um sítio criado com o objetivo de proporcionar a exploração de variadas fontes criativas e 

pessoais. Permite que desenhemos a nossa própria fonte (tipo de letra), para utilizar ou partilhar em 

comunicações online. 

 

 

fontstruct 

O fontstruct é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar a sua própria fonte (tipo de letra). É 

uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para 

além do browser da Internet e uma ligação à rede. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua 

utilização relativamente simples e intuitiva, exigindo apenas algum estudo prévio das funcionalidades da 

mesma. Obtém-se, sempre que se quiser, uma pré-visualização da letra e efeito de escrita da mesma. O 

tempo de construção de um tipo de letra completo varia consoante as exigências de cada utilizador 

podendo-se, no final, descarregar e instalar no sistema de fontes do nosso computador pessoal. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fontforge.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fontpark.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fontself.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fontstruct.pdf
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FOOSKETCH 

O FooSketch é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador realizar desenhos e pinturas muito 

simples e de forma muito rápida e trabalhá-las colaborativamente, online, através da indicação de um link. 

 

 

FORMATPIXEL 

O 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 páginas para 

futuros projetos, desenvolver layouts para texto, usar as próprias imagens, adicionar interatividade e 

personalizar a sua aparência. Poderá editar a ordem das páginas dos seus projetos alterando a sua 

ordem, inserindo ou excluindo, criando uma apresentação com diversas páginas. 

 

 

FOTOFLEXER 

O FotoFlexer é uma ferramenta de edição de imagem/fotografia. É baseada na Web 2.0 e não necessita 

de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. 

Também não existe a necessidade de criação de registo, contudo se pretender ter um acesso mais 

pessoal, poderá fazer um registo grátis, fácil e rápido. Quando o trabalho estiver concluído, poderá ser 

guardado no computador ou partilhado por email. 

 

 

FOTOSKETCHER 

O FotoSkectcher é uma ferramenta que permite converter fotos digitais em pinturas, rascunhos e 

desenhos, automaticamente por aplicação de efeitos e outros filtros. É um software para Windows que 

necessita de ser instalado. O modo de funcionamento desta aplicação é extremamente simples bastando 

fazer o tratamento da imagem através das ferramentas disponibilizadas no menu para aplicação do efeito 

e manipulação e controlo das variáveis de cada um. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_foosketch.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_formatpixel.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fotoflexer.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_foto_sketcher.pdf
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FRAMEbyFRAME 

O FrameByFrame permite criar vídeos de animação stop-motion usando qualquer webcam/câmara de 

vídeo ligada ao seu Mac, incluindo iSight. Basta tirar algumas fotos e em questão de segundos você tem o 

seu próprio filme de stop-motion em formato QuickTime! Excelente para a realização da captura de 

imagens para filmes de animação quando se utilizam computadores Mac. 

 

  

 

FrameThief 

O FrameThief é uma solução para animadores que utilizem a plataforma Macintosh. 

O FrameThief possui um rico conjunto de ferramentas para a criação de animações de alta qualidade 

com facilidade, versatilidade e velocidade. A funcionalidade básica do FrameThief é a de um frame 

grabber vídeo e o programa baseia-se nesta funcionalidade para fornecer ferramentas específicas para 

animação. Tudo que você precisa para começar a animar com FrameThief é uma câmara de vídeo e um 

Macintosh PowerPC. 

 

 

FREE ONLINE IMAGES CONVERTER 

O Free Online Images Converter (Picture Resizer) é uma ferramenta que permite a conversão de 

ficheiros de imagem para outros formatos de acordo com as necessidades do utilizador. É uma 

ferramenta de utilização simples e intuitiva. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_framebyframe.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_framethief.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_free_online_images_converter.pdf
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FREECAD 

O FreeCAD é um software de desenho 2D e modelação 3D desenvolvido principalmente para ser usado 

em Engenharia mecânica e no design industrial. Insere-se igualmente no âmbito da Engenharia civil e da 

arquitetura. Pode ser usado, na sua forma mais básica, como ferramenta da disciplina de EVT para 

desenvolvimento de conteúdos de geometria e forma. 

  

 

FUENTES 

O Fuentes é um site que permite a qualquer utilizador transferir fontes (tipos de letra), para 

posteriormente ser instaladas e utilizadas no computador. É uma ferramenta baseada na Web e não 

necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação 

à rede. Apesar de apenas estar disponível em Espanhol, a sua utilização é extremamente simples e 

intuitiva, sendo a navegação simples e as transferências dos ficheiros bastante acessíveis. 

 

 

FUZZWICH 

O Fuzzwich permite aliar o vídeo aos BD/Comics. O modo de funcionamento do Fuzzwich é bastante 

simples e intuitivo. A aplicação, que corre diretamente no nosso browser, indica-nos passo a passo o que 

devemos fazer para criarmos o nosso vídeo cartoon. 

Na minha opinião esta ferramenta apresenta algumas vantagens pois para além de podermos utilizar as 

imagens já disponibilizadas podemos acrescentar as nossas imagens, os nossos fundos, alterar as 

personagens, etc. Tudo isto fazendo o upload dos ficheiros que temos no nosso computador, permitindo 

assim uma configuração muito pessoal ao nosso Vídeo Cartoon. Aliando-se o facto de os filmes 

produzidos poderem ser partilhados na rede. 

Em contexto de EVT (e porque não, também, noutras disciplinas) pode ser importante para a abordagem 

dos seguintes conteúdos e áreas de exploração: Comunicação, Espaço, Movimento, Animação. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_freecad.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fuentes.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fuzzwich.pdf
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geometricas.net 

O geometricas.net é uma ferramenta que permite o utilizador aprender a fazer construções geométricas 

(desenho geométrico). É um tutorial de aprendizagem de base em animações flash permitindo aos alunos 

do 2º e 3º ciclo do ensino básico acompanhar os processos de construção de várias figuras planas, tais 

como: polígonos regulares e irregulares; divisões de circunferências e segmentos de reta; ovais e outras 

figuras concordantes. Está disponível só em Português e tem um conjunto de comandos que possibilita ao 

aluno parar a animação, voltar atrás, repetir, voltar em frente, seguir para determinada etapa, etc. 

 

 

GIMP 

O Gimp é um software de manipulação e criação de imagens. Permite todas as funcionalidades já 

conhecidas no tradicional Photoshop mas com a vantagem de ser totalmente gratuito. Este Software tem 

um conjunto de funcionalidade para uso profissional, no entanto, permite uma utilização para os menos 

entendidos. Entre as funções destaca-se a de recorte de imagens, colocação de elementos tipográficos, 

alteração dos tamanhos e formatos, manipulação de cores, alteração de claro/escuro, etc. 

 

 

GIMP PAINT STUDIO 

O Gimp Paint Studio permite desenhar, pintar e alterar imagens. É composto por uma série de 

ferramentas e funcionalidades para melhorar o Gimp com funções de programa de pintura digital. 

Tornando os processos de pintura, apagar, desenho, spray, clonagem e esborratar mais fáceis, mais 

intuitivas e expressivas. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_geometricas.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_gimp.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_gimp_paint_studio.pdf
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GIZMOZ 

O “efeito” gizmoz pode ser formado tanto como um autorretrato a partir de uma única foto pessoal, ou 

criados personagens utilizando as imagens da biblioteca gizmoz, tudo em apenas uma questão de 

minutos. O resultado são personagens digitais personalizadas. 

 

 

GLOGSTER 

O Glogster é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar um cartaz, um poster. É uma 

ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além 

do browser da Internet. A utilização desta ferramenta é simples, obtendo-se, em poucos minutos o 

resultado final que se pode embutir em blogues ou páginas de internet. 

 

 

GNOMZ 

O Gnomz é uma ferramenta que permite criar BD´s, personagens, cenários, situações, balões de diálogo 

e temas. Oferece também a possibilidade dos utilizadores elegerem as melhores bandas desenhadas e 

posterior visualização, participarem em fóruns de discussão e enviarem as bandas desenhadas via email 

para outros contactos. Esta ferramenta, comparativamente com outras similares, não permite a animação 

das vinhetas e tiras de banda desenhada. 

 

 

GO!ANIMATE 

GoAnimate é um website lúdico que permite a criação de animações simples que podem ser partilhados 

de forma online. O lema é o de que qualquer um pode animar. Para isso o site providencia um grande 

número de opções, desde personagens, cenários, músicas e objetos, para a realização de pequenas 

animações. Mas também permite o upload de imagens e a criação de personagens. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_gizmoz.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_glogster.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_gnomz.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_goanimate.pdf


O manual dos manuais do EVTdigital 

72 

 

 

GOOGLE SKETCHUP 

O Google Sketchup é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador modelar em 3D. É uma 

ferramenta projetada para arquitetos, engenheiros civis, cineastas, animadores 3D, e profissões afins. 

Também inclui recursos para facilitar o posicionamento dos modelos no Google Earth. Foi concebido para 

ser mais fácil de utilizar em relação a outros programas 3D CAD. 

Uma característica do SketchUp é a base de dados 3D SketchUp, que permite que os utilizadores 

pesquisem modelos criados por outros e contribuir com os próprios modelos. 

 

 

GRAD COLOR 

O Grad Color é um site que inclui uma ferramenta que nos permite criar gradações de cores para utilizar 

em múltiplos contextos como fundos de imagens, na construção de sites ou para outros fins. Só é 

necessário escolher o tamanho da imagem e as cores que vamos utilizar para realizar a gradação. 

Oferece opções de manipulação e ferramentas muito simples e acessíveis a qualquer utilizador, podendo 

ainda servir de repositório pois permite que os trabalhos sejam guardados online caso se tenha criado 

uma conta de utilizador. É sempre disponibilizado o código html dos trabalhos realizados para posterior 

aplicação noutras situações. 

 

 

GRAFFITI CREATOR 

O Graffiti Creator é uma ferramenta online que permite inserir um determinado texto e, a partir de um 

modelo específico, realizar um Graffiti com essas letras/texto de acordo com esse tipo de fonte graffitada. 

 

 

GRAFFITI CREATOR POSITIVOS 

O Graffiti Creator Positivos é uma aplicação para criar graffitis virtuais, letras para graffitis e graffitis com 

o seu nome combinando diferentes cores de spray. Esta aplicação pode ser usada como um jogo de 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_google_sketchup.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_grad_color.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_graffiti_creator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_graffiti_creator_positivos.pdf
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graffiti para depois fazer os seus próprios desenhos de graffiti ou simplesmente para ver o resultado e 

experimentar diferentes combinações de cores nos seus graffitis. 

 

 

GRAFFITI PLAYDO 

O Graffiti Playdo é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar o seu graffiti, de forma 

bastante simples e intuitiva, controlando a cor e a espessura do traço. É uma ferramenta baseada na Web 

2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet, uma 

ligação à rede e o Flash Player instalado para o browser. Está disponível apenas em inglês. 

O trabalho pode ser publicado na nossa página de perfil do faceboock ou podemos fazer um “Print 

Screen” e colar em qualquer aplicação. 

 

 

GRAFFWRITER 

O GraffWriter online usa alfabetos estilo graffiti, imagens, efeitos e conceitos a partir das fontes oficiais 

Graffiti Fonts ® para permitir aos usuários criar arte personalizada para qualquer finalidade. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_graffiti_playdo.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_graffwriter.pdf
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HAGÁ QUÊ 

O Hagá Quê é um software gratuito criado no âmbito de uma investigação. Foi criado por uma equipa de 

brasileiros e a sua principal função é a criação de pranchas de Banda Desenhada. 

Disponível para sistemas operativos Windows, é um bom recurso a utilizar em contexto de EVT pois está 

disponível em Português e é intuitivo e muito simples de utilizar com resultados bastante agradáveis. 

 

 

HELLIUM FROG ANIMATOR 

O The Helium Frog Animator é uma aplicação dedicada à realização animação a partir da captura 

fotogramas. Possui um interface bastante simples e intuitivo, é capaz de realizar algumas funções 

avançadas como o time-lapse, onion skin e mesmo chromakeying. 

Inclui também uma folha de exposição (X-Sheet), que permite alterar a ordem, copiar de forma invertida, 

etc. É possível utilizar a função lip-sync. Permite realizar rotoscopia. 

 

 

Historic Tale Construction Kit 

O Historic Tale Construction Kit é uma ferramenta baseada no conceito Web 2.0 que permite aos 

utilizadores criarem com facilidade uma pequena história, composta por um ou vários quadros, incluindo 

textos e imagens, de forma muito idêntica a outras aplicações de comics/BD. Esta ferramenta tem a 

particularidade de ser constituída por uma interface, personagens padrão e textos similares aos utilizados 

na época medieval. Para além da sua aplicação em EVT é uma ferramenta útil para utilizar de forma 

coordenada e pluridisciplinar  com História. 

 

http://www.nied.unicamp.br/~hagaque/
http://www.nied.unicamp.br/~hagaque/
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_haga_que_final.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_hellium_frog_animator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_historic_tale_construction_kit.pdf
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HOW TO DRAW A HEAD 

O How to draw a head é uma ferramenta criada por uma escola privada de Artes de São Francisco “por 

artistas para artistas”. Permite demonstrar, por intermédio de tutoriais, como desenhar o rosto humano e 

os órgãos que dele fazem parte. 

Trata-se de uma ferramenta produzida e narrada num Inglês bastante acessível e que poderá até 

eventualmente representar uma ponte interdisciplinar (possível tradução e acompanhamento na disciplina 

de Inglês). 

 

 

How to Draw & Paint 

O site How to Draw & Paint é uma ferramenta (sítio Web) que permite a qualquer utilizador aprender 

através da visualização de desenhos, imagens, textos e vídeos a desenhar e pintar. O autor apresenta 

várias secções profundamente ilustradas e acompanhadas por tutoriais vídeo sobre técnicas de desenho 

e pintura podendo-se seguir, passo-a-passo, todo o processo construtivo de uma obra. 

 

 

HYBRID MOMENT 

O Hybrid moment é um site que agrega um vasto leque de trabalhos interativos através dos quais o 

utilizador pode visualizar momento de interação visual, jogos de formas e cores, ilusões óticas e outras 

interações na área da perceção visual. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_how_to_draw_a_head.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_how_to_draw_and_paint.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_hybrid_moment.pdf
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 I am an Artist 

O I am an Artist é um recurso multimédia de apoio às artes visuais destinado a crianças e professores. 

  

  

 IMAGINATION CUBED 

O Imagination Cubed é uma ferramenta online que permite a qualquer utilizador criar os seus desenhos 

e/ou esquemas e representações usando a criatividade e estimulando a imaginação e originalidade. A 

finalidade é utilizar a criatividade na escrita ou no desenho. Tem uma série de ferramentas gráficas 

básicas mas simples e interessantes. As suas possibilidades são bem amplas, pois permitem desenhar 

formas utilizando muitas cores, podendo-se salvar o trabalhar, enviar os desenhos para amigos ou 

colegas ou, ainda, convidar esses colegas a participar colaborativamente, no seu trabalho. Inicialmente foi 

concebido pela General Electric para que os seus funcionários interagissem simultaneamente por meio de 

esboços. 

 

  

 

INKSCAPE 

O Inkscape é uma ferramenta de desenho em código aberto que permite criar gráficos, sob ordem 

(empilhamento), vetoriais no formato (SVG). Também ideal para criar ilustrações. 

Uma parte do presente manual foi traduzido e adaptado do original em Português (Brasil) para 

Português (Portugal) por Ana Fernandes e Artur Coelho no âmbito do presente estudo e disponível 

em: 

http://inkscape.org/doc/basic/tutorial-basic.pt_BR.html 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_i_am_an_artist.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_imagination_cubed.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_inkscape1.pdf
http://inkscape.org/doc/basic/tutorial-basic.pt_BR.html
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JACKSON POLLOCK 

A aplicação Jackson Pollock é uma ferramenta baseada na Web 2.0 que permite aos utilizadores 

criarem as suas obras digitais tendo por base a técnica utilizada pelo artista plástico Jackson Pollock. De 

fácil utilização, a obra digital criada pode, no final, ser impressa. 

A criação desta aplicação foi criada em 2003 por Miltos Manetas. Esta versão foi criada para a Web e 

para telefones móveis iPhone. 

 

 

JLipSync 

O JLipSync é um software gratuito que permite a qualquer utilizador fazer a sincronização do áudio com 

uma animação da boca para o uso em flash ou numa qualquer animação. É necessária uma plataforma 

Java e é compatível com qualquer sistema operativo. Apesar de estar apenas disponível em Inglês, a sua 

utilização é muito intuitiva e prática para o desenvolvimento de projetos de animação em EVT, em 

especial para animação em 2D. 

 

 

https://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf
https://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_jackson_pollock.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_jlipsync.pdf
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KALEIDODRAW 

O KaleidoDraw é uma ferramenta que permite simular efeitos de caleidoscópio. Bastante útil para 

trabalhar em contexto educativo as simetrias, na exploração do conteúdo Geometria. 

 

 

KALEIDOSCOPE PAINTER 

O Kaleidoscope Painter é uma ferramenta que permite a execução de desenhos de caleidoscópios, 

apenas com a movimentação do rato na área de trabalho respetiva. 

Criam-se imagens muito interessantes e apelativas pelas cores e formas criadas que podem ser 

exportadas como imagens e que também permitem a abordagem ao conteúdo Geometria em EVT. 

 

 

KALEIDOSKETCH 

O Kaleidosketch é um software de desenho online que permite criação e realização de caleidoscópios e 

simetrias. É muito simples de manusear com ferramentas básicas de edição. 

Possui Layers o que permite trabalhar em diferentes aspetos do desenho sem o risco de estragar outras 

partes. 

Permite o acesso às últimas publicações e às mais votadas. 

Este software foi criado na última Digimania managing director Vince Ryan says the launch of Muvizu 

means “you no longer need to spend three years learning how to build an animation and another three 

months rendering it. tecnologia HTML 5 também disponível em dispositivos móveis como iPhone e iPad. 

 

 

KDENLIVE 

O Declive é um software Open Soure para edição de vídeo. Muito robusto e com excelente desempenho, 

assemelha-se a um qualquer editor de vídeo proprietário, com funções e funcionalidades semelhantes. 

Acresce a vantagem de ter versão disponível em Português. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_kaleidodraw.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_kaleidoscope_painter.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_kaleidosketch.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_kdenlive.pdf
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Para o presente manual, utilizámos imagens e adaptamos de forma livre o manual e guia original 

disponível no seguinte endereço: http://www.kdenlive.org/user-manual 

Tivemos ainda por base o manual publicado pela ietia, neste endereço: 

http://www.iteia.org.br/textos/manual-basico-do-kdenlive/ 

 

 

KERN TYPE 

O Kern Type é uma ferramenta que permite a utilização de um jogo online em que a missão é simples: 

atingir texto agradável e de fácil leitura, distribuindo o espaço entre os carateres, procedendo de forma 

semelhante àquilo que os Tipógrafos chamam de kerning. O resultado da manipulação irá ser comparado 

com a solução do tipógrafo (solução ideal), e será atribuída uma pontuação dependendo do desempenho 

do utilizador. 

O objetivo da ferramenta e do projeto em que está envolvido é de ajudar webdesigners a desenvolverem 

competências a este nível e, no caso da disciplina de EVT, uma excelente ajuda para o conteúdo 

comunicação. 

 

 

KERPOOF 

O Kerpoof é uma ferramenta que permite a criação de livros de histórias, desenhos, cartões impressos, 

filmes animados, entre outros É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer 

software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. Para o caso de 

querer apenas explorar a parte criativa, não existe a necessidade de registo. No final do trabalho, esta 

poderá ser impressa, gravada ou enviada por email, neste caso necessita de registo. 

 

 

KTOON 

O KToon é um software livre para distribuições do sistema operativo Linux. Permite, de forma bastante 

simples e intuitiva, criar animações com desenho digital em 2D ou, caso ainda se pretenda, importar 

outras imagens ou fotografias para animação em camadas. 

http://www.kdenlive.org/user-manual
http://www.iteia.org.br/textos/manual-basico-do-kdenlive/
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_kern_type.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_kerpoof.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_ktoon.pdf
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[ O presente manual é adaptado e traduzido do original (em Espanhol) para Português por José Alberto 

Rodrigues no âmbito do presente estudo. ] 
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LABORATÓRIO VIRTUAL PARA O ESTUDO DO SISTEMA DIÉDRICO 

O Laboratório Virtual para o Estudo do Sistema Diédrico é uma aplicação online que é extremamente 

interessante para o estudo da Geometria e da Geometria Descritiva. Para além de muitas funcionalidades 

desta aplicação, a interatividade é o ponto forte. Todas as variáveis (coordenadas e outras opções) são 

manipuláveis, conseguindo-se assim realizar todo o tipo de exercícios sobre o ponto, a reta e o plano. 

Para além desta aplicação, o mesmo autor tem outras na área da geometria e que são absolutamente 

fantásticas para utilização em contexto educativo. Podem conhecer as outras aplicações deste autor, José 

Antonio Cuadrado, oito, na totalidade, neste endereço: 

http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/personal/index3.htm  

Para uma análise mais cuidada, o autor disponibiliza um manual desta aplicação, em espanhol, neste 

endereço: http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/laboratoriosd/accesibilidad.htm 

 

 

Lápis de Cor 

O Lapiscor.com é um sítio criado com o objetivo de proporcionar de forma lúdica e criativa, a exploração 

e a descoberta de conteúdos na área da educação visual, através da construção e da composição de 

imagens. 

 

 

LEARN ABOUT COLOR 

O Learn About Color é uma aplicação online concebida pelo centro de educação do Metropolitan 

Museum of Art. Esta ferramenta proporciona atividades educativas que se centralizam na aprendizagem 

da teoria da cor e as suas particularidades. Mesmo estando em inglês, é uma excelente ferramenta para a 

aprendizagem do conteúdo Luz-Cor em EVT. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_laboratorio_virtual_para_estudo_sistema_diedrico.pdf
http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/personal/index3.htm
http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/laboratoriosd/accesibilidad.htm
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_lapis_de_cor.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_learn_about_color.pdf
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LEGO DIGITAL DESIGNER 

O LEGO Digital Designer é uma aplicação gratuita que permite a construção de estruturas com peças 

Lego no computador. 

Através de um ambiente bastante simples, controlado pelo rato ou pelo teclado, conseguimos selecionar 

as peças pretendidas, entre um largo conjunto de peças disponíveis, e ir construindo a nossa estrutura de 

Legos num ambiente virtual muito aproximado da realidade. 

 

 

LetterPop 

O LetterPop é uma ferramenta baseada na Web 2.0 que permite aos utilizadores criarem as suas 

paginações (originalmente para newsletters) e outros produtos gráficos como Posters e Cartazes. Após 

registo gratuito, a interface é muito simples, contendo centenas de modelos de paginação que podem ser 

alterados e adaptados, incluindo com fotos pessoais (por upload) ou através de serviços de partilha de 

imagens. A utilização simplificada por drag and drop e a ferramenta de rich text facilitam a edição e 

publicação de produtos gráficos de qualidade a partir dos layouts sugeridos ou de outros que se queiram 

criar. 

 

 

LINGUAGEM DA BANDA DESENHADA 

Este recurso, A Linguagem da Banda Desenhada, é uma ferramenta que analisa os vários conceitos da 

Banda Desenhada, incluindo a gramática da Banda Desenhada e permite uma pequena exploração 

online. É um recurso muito simples e apelativo para motivação para esta temática. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual-_lego_digital_designer.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_letterpop.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_a_linguagem_da_banda_desenhada.pdf
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LIVEBRUSH 

O Livebrush permite a criação elementar de vários tipos de linhas, texturas ou padrões, através do 

controlo de movimentos simples do cursor. 

Permite criar decorações, estilizar padrões, cartazes, t-shirts, etc., com os cerca de 100 estilos distintos. 

Ferramenta que possibilita a abordagem aos elementos visuais da expressão plástica. 

 

 

LOGOEASE 

O LogoEase é uma ferramenta que tem por objetivo proporcionar a criação rápida e simples de logótipos. 

Com ajuda passo-a-passo e várias opções organizadas de uma forma sequencial, oferecendo muitas 

ferramentas de edição, pode ser uma boa opção para utilização em contexto de EVT para a criação de 

logótipos mas, também, de pictogramas. 

 

 

LOGOM@KER 

O LogoM@ker permite-lhe fazer o seu próprio logótipo, modificando os modelos existentes ou utilizando 

a biblioteca de objetos. Simplesmente usando a técnica drag & drop, pode adicionar objetos, formas ou 

texto a partir da biblioteca de 1800 objetos. O motor gráfico flexível permite-lhe manipular objetos 

escolhidos (girar, tamanho, cortar, copiar, desfazer, refazer, etc), enquanto os mais de 50 efeitos (borrão, 

transparência, sombra etc) permitem-lhe ajustar objetos de acordo com suas necessidades. 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_livebrush.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_logoease.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_logomker.pdf
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LOGOMAKER 

O LogoMaker é uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no 

computador para além do browser da Internet. 

Permite, passo-a-passo, seguindo as instruções em Inglês, criar um logótipo. Permite guardar no nosso 

logótipo no disco, com os dados da nossa conta previamente criada. Com esse registo obtém-se um novo 

conjunto de serviços disponíveis: uns pagos mas outros gratuitos. 

 

 

LOGOTALKS 

O LogoTalks é um blogue criado com o intuito de ser uma plataforma de recursos projetados para 

designers, estudantes e todos aqueles interessados em tudo sobre o logótipo, a marca, tipo e tipografia. 

Na entrada do dia 11 de Janeiro de 2010 consegue-se aceder ao top 33 dos melhores logótipos 

apresentados no ano de 2009 pela LogoTalks, podendo-se visualizar todo o processo criativo da 

realização desses logótipos. 

 

 

LOGOYES 

O LogoYes é uma ferramenta gratuita para criação de logótipos em seis passos distintos. Apenas será 

necessário efetuar pagamento para descarregar imagem em alta resolução. Contudo, os primeiros 

passos, sendo gratuitos, são os essenciais no contexto da Educação visual e tecnológica na abordagem à 

comunicação pela imagem, por intermédio de um processo similar ao usado pelos designers. 

 

 

LUCIOLE 

O Luciole é um software livre para sistemas operativos Linux. É um programa para animação de 

imagens, mais especificamente para captura de imagens em Stop-Motion (imagem a imagem). Tem uma 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_logomaker.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_logotalks.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_logoyes.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_luciole.pdf
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interface extremamente simples e funciona com uma câmara digital. Muito fácil de utilizar, apenas com 

limitações no campo da montagem e edição final. A versão 0.8.6 já tem tradução para Português. 

Na web, devem visitar os seguintes espaços para descarregarem o software, como instalar e perceberem 

compilações para Ubuntu e outras distribuições. 

Grupo http://identi.ca/group/luciole 

Download https://launchpad.net/luciole/+download 

Apoio http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux (Foi a partir deste que o presente manual foi traduzido e 

adaptado para o EVTdigital) 

 

 

LUNAPIC 

O LUNAPIC é um editor de imagens/fotografias, online, gratuito e que corre diretamente no browser da 

Internet. Fornece aos utilizadores uma gama alargada de efeitos e animações para trabalharmos as 

nossas fotografias. Permite ainda que editemos as nossas fotografias alojadas noutros serviços online, 

bastando para tal ter uma conta criada nesses espaços, como por exemplo Flickr, Picasa, Facebook, 

MySpace, de entre outros. Apesar de estar em Inglês, é uma ferramenta muito simples de aplicar em 

contexto de EVT. Apenas permite o upload de imagens até 2 MB cada uma. 

 

 

http://identi.ca/group/luciole
https://launchpad.net/luciole/+download
http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_lunapic.pdf
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MADMEN YOURSELF 

O Madmen Yourself é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador, intuitivamente, criar as suas 

próprias personagens, quer elas sejam femininas ou masculinas, partindo quase do zero. É baseado na 

série Americana Madmen. Esta ferramenta oferece-lhe inúmeras possibilidades de conjugações: poderá 

escolher, entre outras características, a cor da pele, formato do corpo e até mesmo os acessórios a usar. 

Permite também a escolha de vários cenários para enquadramento das personagens criadas, tornando 

assim as caracterizações mais reais. Pode ser uma ferramenta interessante para o reconhecimento do 

corpo e exploração de alguns conceitos sobre representação da figura humana em EVT. 

 

 

Make-a-Flake 

O Make-a-Flake é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar um “floco de neve” através do 

recorte de uma folha dobrada. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. 

Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é muito simples e intuitiva. 

 

 

MAKE A MOSAIC 

Esta ferramenta designada por Make a Mosaic, permite criar painéis de mosaico simples e enviar para 

um email ou imprimir. 

 

 

MAKE A ROMAN MOSAIC 

A ferramenta Make a Roman Mosaic de Jo Edkins, é um programa de desenho geométrico (mosaicos). 

Permite uma grande interatividade online, uma vez que oferece uma quantidade de informação, e 

exemplos sobre mosaicos romanos, e tudo, ao alcance de um simples clique. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_madmen_yourself.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_make-a-flake.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_make_a_mosaic.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_make_a_roman_mosaic.pdf
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MAKE HUMAN 

O MakeHuman é um poderoso software de criação e modelação de personagens 3D para posterior 

utilização (ou não) em jogos ou outras aplicações. Tem como objetivo a produção de personagens 

tridimensionais de forma simplificada e intuitiva, para utilização em aplicações várias como animações 3D, 

ou produção de imagens fotorrealistas, de figura humana. 

A sua interface é muito simples e a sua utilização intuitiva, sendo acessível para os mais novos, podendo 

as potencialidades de exploração em sala de aula ser muito abrangentes e diversificadas. 

 

 

MAKEBELIEFSCOMIX 

O Make Beliefs Comix é uma ferramenta que permite a criação de tiras de Banda Desenhada/Comics. É 

uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para 

além do browser da Internet e uma ligação à rede. Também não existe a necessidade de criação de 

registo. No final da criação da tira, esta poderá ser impressa ou enviada por email. 

 

 

MASH ON CREATOR 

Com o Mash on Creator pode criar os seus próprios produtos feitos sob encomenda. Existem mais de 20 

produtos diferentes, tais como t-shirts, capas para o iPhone, cartazes, bolas e muitos mais. Expresse-se 

de diferentes formas usando imagens, vídeos, áudio ou fazer upload das suas próprias imagens. 

Com interesse em contexto educativo de EVT para comunicação visual e aplicação de marcas e outros 

em produtos. 

 

 

MASH ON HOLIDAYS CREATOR 

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 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_make_human.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_makebeliefscomix.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mash_on_creator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mash_on_holiday_creator.pdf
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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. 

 

 

MASH ON SPORE CREATOR 

A ferramenta Mash on Spore Creator é uma ferramenta gratuita para qualquer sistema operativo pois 

funciona online e permite a criação de bandas desenhadas/comics, quer utilizando todas as 

potencialidades (personagens, cenários, objetos, etc.) que a ferramenta oferece, quer a partir da criação 

das nossas próprias histórias e personagens. Permite ainda adicionar efeitos sonoros e vídeo. Estas BD`s 

podem ser publicadas e partilhadas na internet. 

 

 

MEMOOV 

O memoov é uma ferramenta lúdico/didática que permite a criação de animações simples, com 

indicações passo-a-passo e que podem ser partilhadas online. Para isso, o site providencia um grande 

número de opções, desde personagens, cenários, músicas e objetos, para a realização de pequenas 

animações. 

 

 

MIXAMO 

O Mixamo é um serviço de animação e criação de personagens 3D baseado na Web. É uma ferramenta 

que dá vida às suas personagens! Permite personalizar e aplicar automaticamente animações escolhidas 

de um catálogo para esqueleto exclusivo da sua personagem para, em seguida, automaticamente mapear 

e caracterizar o esqueleto de carateres inserido e aplicar em tempo real, redirecionando-o para transferir 

os dados de movimento para modelo criado. Pode ajudá-lo a criar uma animação de personagem 3D, 

com boa qualidade e fundamental para perceber vários conceitos da EVT. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mash_on_spore_creator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_memoov.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mixamo.pdf
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MOBILE MAKER 

O Mobile Maker é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador experimentar a simulação da criação 

de um Mobile e posterior exercício de movimentação do mesmo. Baseada numa ferramenta Web 2.0, tem 

uma utilização muito simples e intuitiva sendo útil para a abordagem criativa de formas, cores e, 

sobretudo, na utilização de diferentes pesos para equilíbrio deste tipo de objeto artístico. 

 

 

MOCKFLOW 

O MockFlow é uma ferramenta que permite a criação de layouts de páginas (websites e outras 

ferramentas da web). Permite inclusive que este trabalho seja partilhado em equipa e que seja construído 

colaborativamente. Permite, para além da criação de páginas e publicações para dispositivos móveis, 

criar outras aplicações para este tipo de dispositivos. 

 

 

MODLOFT 

A marca de mobiliário Modloft desenvolveu este software que permite criar desenhos de quartos, salas, 

casa de banho, cozinhas, etc. com a opção de mover, ampliar e alterar a textura e a cor dos diferentes 

elementos. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no 

computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. Depois de planear a divisão 

pretendida existe a possibilidade de imprimir, exportar como imagem e gravar o projeto criado para 

alteração futura. Neste ultimo caso é necessário o registo de uma conta de utilizador. Está disponível em 

Inglês e Espanhol. 

 

 

MONKEYJAM 

O MonkeyJam é uma aplicação gratuita que permite a produção de filmes de animação em qualquer 

técnica, de forma fácil, adaptando-se a qualquer contexto dado que não necessita de muitos recursos 

para a sua utilização. Por exemplo a sua utilização em contexto de sala de aula de EVT é extremamente 

simples. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mobile_maker.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mockflow.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_modloft.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_monkeyjam.pdf
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A aplicação possibilita a captura de imagens de uma webcam, câmara de vídeo ou fotográfica digital ou 

ainda de um scanner, de forma a montar uma animação – captura em stop-motion ou montagem das 

imagens capturadas previamente numa timeline. 

Possibilita também a importação de ficheiros de imagem e áudio para o projeto, a partir do PC, 

conjugando som e imagem. 

Trata-se, por isso de uma aplicação bastante completa para este tipo de funções e utilizações, podendo 

no final exportar os filmes em formato avi. 

 

 

MR PICASSO HEAD 

A ferramenta Mr. Picasso Head permite manipular as diversas características do rosto como formas 

isoladas, formando um rosto (ou outra criação), ao estilo do pintor Pablo Picasso. 

 

 

MUAN 

O MUAN é um software livre, Brasileiro, de captura de imagens fotograma a fotograma (também 

conhecido por Stop-Motion) para realização de Cinema de Animação. Tem versões em Português, 

Espanhol e Inglês para distribuições do sistema operativo Linux (como por exemplo a Ubuntu) e tem uma 

interface bastante simples e de rápida assimilação pelos alunos. Foi propositadamente construída para 

realização de filmes de animação nas escolas Brasileiras. 

Este manual foi adaptado do original, publicado na página oficial do MUAN 

em: http://www.muan.org.br/download5.htm  

 

 

MUGTUG 

A ferramenta Mugtug é uma aplicação online que permite criar e editar imagens e criar pinturas ou 

desenhos nas suas aplicações. É ainda possível partilhar catálogos de imagens nas redes sociais. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mr_picasso_head.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_muan.pdf
http://www.muan.org.br/download5.htm
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mugtug.pdf


O manual dos manuais do EVTdigital 

97 

 

 

MUSEUM BOX 

O Museum Box é uma aplicação simples, que fornece as ferramentas básicas para construir um 

argumento ou a descrição de um evento, pessoa ou período histórico, colocando os itens numa caixa 

virtual. É possível exibir imagens, textos e filmes e consultar as caixas de museu submetidas por outras 

pessoas e comentar o seu conteúdo. É um trabalho interessante para explorar a interação em sala de 

aula e apresentação de projetos. 

 

 

MUSEU DE OLARIA 

O site Museu de Olaria propõe uma visita muito completa ao Museu de Olaria e a todos os seus serviços 

disponibilizados. 

 

 

MUSEU DE SERRALVES – DESCOBRIR SERRALVES 

O Descobrir Serralves do Museu de Serralves é uma aplicação online que tem por objetivo sensibilizar 

e motivar os diferentes públicos para as temáticas da arte, da arquitetura, do ambiente e da cidadania, 

integrando momentos de formação e de partilha de conhecimentos. 

 

 

MUSEU DO LOUVRE 

O Museu do Louvre – virtual é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador navegar pelo interior do 

Museu do Louvre. É uma ferramenta Web e não necessita de qualquer software instalado no computador 

para além do browser da Internet e uma ligação à rede. Está disponível em Francês e Inglês, sendo a 

utilização simples e intuitiva. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_museum_box.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_museu_de_olaria.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_museu_de_serralves.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_museu_do_louvre.pdf
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O site possui um interface para as crianças mas não é falado em Português, pelo que se torna necessário 

o acompanhamento de um adulto que conheça a língua inglesa ou francesa faladas. 

 

 

MUTAPIC 

O Mutapic é uma ótima ferramenta, simples e criativa, que permite a criação de novas imagens, usando o 

modo de gerar e modificando imagens existentes. 

 

 

MUVIZU 

O Muvizu é uma ferramenta que permite a execução de animações em 3D, com um elenco de 

personagens e outras que podem ser modificadas. As personagens podem correr, saltar, através de 

caminhos predefinidos e adquirir diferentes posturas e estados de espírito. O programa possui uma série 

de cenários, painéis e objetos, todos passíveis de serem modificados. Podem ser importados diálogos e 

efeitos sonoros. 

Muvizu um software simples, onde se pode concluir uma animação em pouco tempo, mas com uma 

apresentação de nível profissional. 

No site www.muvizu.com, é possível consultar os vídeos tutoriais, e para membros registados, participar 

em fóruns de discussão. 

Apenas para computadores com sistema operativo Windows 7, Vista ou XP. Necessita de um 

processador de 2.4GHz e de 2.3GB de espaço disponível em disco para instalação, para um bom 

desempenho. 

ALERTA-SE para o seguinte: o computador onde for instalado este software deve ter uma placa gráfica 

com bom desempenho (é sugerida a NVIDIA 7800 GTX ou ATI 1300). É também indispensável a prévia 

instalação dos seguintes componentes para Windows: Direct X 9, versão de Agosto de 2008 ou posterior 

e .NET Framework, versão 2 ou superior. 

O ficheiro de download do programa tem de tamanho 479 MB. 

 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mutapic.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_muvizu.pdf
http://www.muvizu.com/
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MY AVATAR EDITOR 

O My Avatar Editor é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar os seus Avatares – imagens 

que podem representar os utilizadores em jogos e redes sociais, por exemplo. Esta aplicação está 

disponível diretamente a partir da Web, correndo no browser ou descarregando e instalando a versão 

desktop. Outra particulariddade é a possibilidade de compatibilidade com as consolas e personagens da 

Mii™ da Nintendo® Wii™ 

Este manual foi adaptado e traduzido a partir do original, publicado na secção Guide do site do My 

Avatar Editor. 

 

 

MY BRAIN SHARK 

O My Brain Shark é uma ferramenta que permite criar, compartilhar e acompanhar as apresentações 

Brainshark gratuitamente. Pode enviar, narrar e partilhar Apresentações em PowerPoint, Documentos, 

Vídeos, Álbuns de Fotos e Podcasts. Permite ainda adicionar áudio pelo microfone do telefone ou MP3. 

Torna ainda possível inserir pesquisa interativa, compartilhar links para as apresentações e acompanhar a 

visualização dos resultados. 

 

 

MY FACES 

O My Faces é uma ferramenta interativa que permite desenhar online. Tratando-se de uma aplicação 

gratuita, permite demonstrar como diferentes características faciais, nomeadamente olhos, nariz, boca, 

etc, podem afetar a expressão, atendendo a uma manipulação de escala, formato ou ângulo. A 

ferramenta utiliza as características visuais dos retratos, da coleção privada dos Museus Sheffield, em 

Yorkshire-Inglaterra possibilitando ao utilizador recriar os mesmos, ou criar expressões diferentes. Os 

trabalhos finais podem ser guardados, enviados para um outro utilizador, através de um endereço de 

email, ou ate mesmo impressos. 

 

 

MY PHOTO RUN 

O My Photo Run permite construir uma sequência orientada de imagens, criando uma animação 

panorâmica ou dando a impressão de movimento entre os espaços retratados. Esta animação é 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_my_avatar_editor.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_my_brain_shark.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_myfaces.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_my_photo_run.pdf
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construída a partir de um conjunto de fotografias ou imagens que o utilizador escolhe e podem ou não ter 

conteúdos associados. 

Após a criação da animação/sequência, é possível passar de umas para as outras pressionando 

pequenas setas semitransparentes que aparecem nos quatro lados da imagem (direita, esquerda, em 

cima, em baixo), conseguindo-se, por exemplo, uma vista panorâmica de um espaço. Há ainda a 

possibilidade de criação de hiperligação dessa sequência para partilha da animação com outros 

utilizadores. 

 

 

MYOATS 

O Myoats é um lugar onde podemos criar desenhos simples ou complexos, formas e padrões. 

 

 

MYPAINT 

O MyPaint é um software de desenho e pintura que permite simular os mesmos efeitos que podem ser 

conseguidos sem recursos digitais, possuindo um conjunto bastante alargado de ferramentas de desenho 

e pintura (tipos de lápis e pincéis) podendo-se alargar este leque de ferramentas com a adição de mais 

tipos, quer através do sítio oficial deste software ou mesmo a partir da criação de novas por parte do 

utilizador visto serem disponibilizadas instruções para isso ou mesmo criados por outros utilizadores e 

distribuídos livremente. Um excelente recurso para explorar com Quadros Interativos. 

 

 

MYTHS AND LEGENDS 

O Myths and Legends é um site que oferece inúmeras ferramentas e oportunidades que permitem ao 

utilizador apresentar as suas histórias em banda desenhada, cartoons/comics. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_myoats.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_my_paint.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_myths_and_legends.pdf
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NGA KIDS 

O National Gallery of Art – NGA Kids, tal como sugere o nome, é uma fonte de pesquisa e informação 

sobre a arte, desenvolvida num espaço da internet da National Gallery of Art. 

Dispõe de uma zona interativa – The Art Zone – que permite fazer variadas criações online. Grande parte 

das ferramentas desta zona interativa utiliza elementos visuais “emprestados” de obras da coleção 

permanente da National Gallery. Trata-se assim de uma ferramenta bastante interessante que permite 

executar diferentes projetos em grande interação com a arte na sala de aula de EVT. 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_nga_kids.pdf
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ODOSKETCH 

O Odosketch é uma ferramenta de desenho que permite que os utilizadores desenhem de modo rápido e 

com bons resultados. Esta aplicação em flash possui diversas ferramentas, como o clássico lápis e pincel, 

sendo de muito simples utilização. Foi criado pela Odopod a pedido da Adobe. A ideia inicial foi de criar 

algo para a galeria de design da Adobe com as novas funcionalidades do software da época. O grande 

realce do Odosketch é poder desenhar na tela, simulando as técnicas manuais e a textura dos materiais. 

Lançado em 2005, tem mais de 100.000 desenhos/pinturas partilhados na galeria online. 

 

 

ONLINE IMAGE EDITOR 

Com o Online Image Editor podemos fazer upload do nosso computador ou direto de uma imagem 

vinculada na web. Podemos ainda converter em .jpg, .png, .gif ou .bmp e descarregar essas imagens para 

o nosso computador. Permite realizar o tratamento digital de imagens de forma simples. 

 

 

ONLINE LOGO MAKER 

O Online Logo Maker é uma ferramenta que permite criar logótipos para muitos fins (pessoal, 

profissional, escolar, entre outros). 

Esta ferramenta é muito intuitiva, de simples compreensão e exploração, possibilitando a edição de texto 

e imagens por “drag and drop” (arrastar e soltar itens). O sistema disponibiliza uma galeria com ampla 

diversidade de imagens e tem uma grande potencialidade no uso das nossas próprias imagens e/ou 

projetos, que poderão ser carregados do disco rígido do nosso computador. Possibilita ainda guardar o 

projeto para posterior edição e gravar o logótipo final. 

  

 

ONLINE SKETCH PAD 

O Online Sketch Pad é uma aplicação online que permite aos utilizadores, de forma muito simples, uma 

ferramenta de desenho e pintura online de forma colaborativa. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_odosketch.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_online_image_editor.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_online_logo_maker.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_online_sketch_pad.pdf
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OPENZINE 

O Openzine é um serviço Web que permite criar, rapidamente, uma revista online, de forma gratuita. É 

uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquersoftware instalado no computador para 

além do browser da Internet e uma ligação à rede – também necessária a criação de uma conta de 

utilizador. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é extremamente simples e 

intuitiva. Excelente ferramenta para, em contexto de EVT, explorar composições gráficas e até executar 

uma eventual revista de escola. Permite, para além de criar revistas online, publicá-las, colaborar com 

outros utilizadores, envio de comentários e mensagens privadas, visualização das revistas e os 

utilizadores mais ativos e editor de imagens online. 

 

 

ORIGAMI.org 

O Origami.org é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar dobragens em papel, com 

recurso a vídeos animados. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. O site 

está apenas disponível em Inglês, o que depreende alguns conhecimentos no referido idioma. Como 

também existem vários erros no mesmo, pode-se gerar alguma confusão. 

 

 

OURSTORY 

O OurStory é uma ferramenta para a criação de frisos cronológicos. Permite a partilha de histórias e fotos 

pessoais com familiares e amigos, criando uma linha de tempo interativa. Em contexto de EVT esta 

ferramenta permite a criação de portefólios com memórias descritivas dos projetos desenvolvidos e 

atividades realizadas. 

 

 

OWL & MOUSE 

Este software permite criar maquetas de casas a partir de modelos predefinidos. Com um conjunto 

significativo de edifícios é possível criar uma cidade, sendo um excelente recursos para abordagem da 

área de exploração Construções. Disponível para sistema operativo Windows. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_openzine.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_origami.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_ourstory.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_owl__mouse.pdf
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PAINT.NET 

O Paint.NET é um software de edição de imagem para sistemas operativos Linux e Windows, simples e 

fácil de utilizar mas com imensas potencialidades que permitem aos utilizadores editar e manipular as 

suas fotografias. A ferramenta possui um vasto conjunto de elementos intuitivos que são facilmente 

apreendidos sem grande dificuldade. Pode-se aplicar efeitos especiais e ajustes às suas imagens e 

suporta estrutura em camadas. 

O presente manual foi adaptado a partir do original e que consta da página oficial deste software na 

internet. 

 

 

PAINTER25 

O Painter 25 tem como principal função a produção ou alteração de imagens bidimensionais de forma 

simples e intuitiva, para utilização em várias aplicações tais como imagens fotorrealistas e simulação do 

uso de técnicas de pintura. É um software extremamente leve, simples de utilizar e com potencialidades 

muito interessantes para uso em contexto educativo. 

 

 

PAPAGAYO 

O Papagayo é um software gratuito para sistemas operativos Linux, Mac OS X e Windows. É um 

programa de animação para sincronizar o movimento dos lábios com o som emitido – LipSync. 

 

 

Paper Critters 

O Paper Critters é uma ferramenta que permite a criação de paper toys. É uma ferramenta baseada na 

Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet 

e uma ligação à rede. Também não existe a necessidade de criação de registo. No final da criação do 

paper toy este pode ser apresentado em “The Colony” onde poderá ser feito o download do mesmo, 

imprimido e construído em papel. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_paint_net.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_painter25.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_papagayo.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_paper_critters.pdf
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PAPER FOLDING 3D 

O Paper Folding 3D é um guia para aprendermos a construir modelos de origamis. 

Trata-se de uma aplicação de fácil manuseamento onde é possível acompanhar a criação do modelo de 

origami num ambiente tridimensional, com total liberdade para examinar cada uma das dobras nos seus 

mínimos detalhes, de qualquer ângulo (frente, trás ou lados) com possibilidade de Zoom-in e zoom-out. 

A versão gratuita oferece suporte para apenas 12 modelos, podendo aceder a muitos outros se nos 

registarmos na versão completa. 

Paralelamente aos modelos de construção, podemos aceder também a texturas para imprimir, decorando 

e tornando os origamis mais criativos. O utilizador pode também importar as suas texturas para criar 

modelos personalizados. 

 

 

PATTERNS OF INFINITY 

A aplicação Patterns of Infinity é uma ferramenta baseada na Web 2.0 que permite aos utilizadores 

criarem os seus padrões baseados em formas geométricas. Permite ainda criar um design geométrico e 

descobrir a complexidade e beleza dos padrões Islâmicos. 

De fácil utilização, a obra digital criada pode, no final, ser guardada, impressa ou enviada por correio 

eletrónico. 

A criação desta aplicação foi criada em 2009 por Monir Shahroudy Farmanfarmaian. 

 

 

PCON.PLANNER 

O pCon.planner é uma aplicação gratuita que permite criar ambientes complexos de um modo fácil e 

intuitivo. Pode visualizá-los com uma impressionante qualidade realista, a partir das suas plantas 2D em 

formato 3D. Além da realização de plantas casas ou divisões das mesmas e sua visualização em 3D, 

permite ainda construir módulos de equipamentos e interiores e importar outras, para modificação, através 

da vasta e ampla biblioteca de recursos. Permite exportação e importação de ficheiros no formato DWG. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_paper_folding_3d.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_patterns_of_infinity.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pcon_planner.pdf
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Este manual foi adaptado a partir do original, publicado pela EasternGraphics GmbH AQUI e 

contextualizado para uso no presente estudo. 

 

  

PENCIL 

O Pencil é um software de animação 2D, para desenho tradicional com recursos a suportes digitais, o 

qual também se aconselha em contexto de sala de aula a utilização dos quadros interativos. Corre em 

Mac OS X, Windows e Linux. Permite criar uma animação tradicional desenhada à mão (desenhos 

animados) usando tanto bitmap como gráficos vetoriais. 

Este manual foi realizado a partir do original em inglês, disponível no sítio da internet do software Pencil 

em: 

http://pencil-animation.org/wiki/doku.php?id=en:users:manual:0.4.3b:index 

  

 

PENOLO 

O Penolo é um site/ferramenta que permite a qualquer utilizador efetuar desenhos simples, para 

posteriormente serem gravados e publicados através do Twitter. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e 

não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma 

ligação à rede. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é extremamente simples e 

intuitiva. 

 

 

PHIXR 

O PHIXR é uma aplicação de edição de imagem  online, com ferramentas simples e de fácil utilização. 

Permite alterar o formato e tamanho das imagens, editar texto, aplicar filtros/efeitos, formas, molduras e 

ainda adicionar outras imagens. 

 

 

http://www.pcon-planner.com/fileadmin/uploads/_pt/pCon.planner_6.2_-_Guia_rapido.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pencil.pdf
http://pencil-animation.org/wiki/doku.php?id=en:users:manual:0.4.3b:index
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_penolo.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual-_phixr.pdf
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PHO.TO 

O Pho.to é um programa online que permite a melhora automática de fotografias assim como uma edição 

rápida das mesmas. Para além destes serviços fornece um espaço de partilha entre os utilizadores e 

disponibiliza software de edição de fotografia gratuito. 

 

 

PHOTO505 

O Photo 505 é um serviço online que faz montagens com fotos, através de modelos preconcebidos. 

Escolhe-se a montagem a ser usada como moldura, faz-se upload da foto que se quiser e, em seguida, 

pode-se guardar no computador ou compartilhá-la utilizando os links gerados automaticamente pelo 

sistema. Tudo de uma forma fácil e rápida. 

 

 

PHOTOFUNIA 

O PhotoFunia é uma ferramenta de edição de fotografias que permite desenvolver experiências bastante 

divertidas. Para tal, basta carregar uma foto, escolher o efeito pretendido e esperar pelo resultado. É uma 

ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além 

do browser da Internet e uma ligação à rede. Também não existe a necessidade de criação de registo. No 

final da edição da foto, esta poderá ser gravada, impressa, publicada e enviada como cartão postal. 

 

 

PHOTOSHOP.com 

O Photoshop.com é uma ferramenta de edição de imagem. É uma versão mais básica do Software 

Photoshop. Permitindo uma utilização menos profissional. Assim o utilizador menos experiente pode fazer 

pequenas transformações nas suas fotos que vão desde Crop, Rodar, alterar olhos vermelhos, alterar 

cores, alterar luz, etc. Todas estas funcionalidades tem interface muito simples com um grupo de 

resultados predefinidos. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pho-to.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_photo505.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_photofunia.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_photoshop_com.pdf
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PHOTOSYNTH 

O Photosynth é uma tecnologia da Microsoft desenvolvida em parceria com a University of Washington 

que analisa fotografias digitais e a partir delas, gera uma “imagem tridimensional ou panorâmica” de uma 

cena. Os componentes de reconhecimento comparam partes das imagens para criar pontos, que são 

analisados para transformar a imagem num modelo navegável. Os usuários podem ver e criar os seus 

próprios modelos usando um software disponível para download no site do Photosynth. 

 

 

PICLAB, (the) 

O thepiclab é uma aplicação simples que permite a edição de imagens/fotografias. Permite alterar e 

ajustar o tamanho, editar texto sobre as imagens e obter diferentes e criativos resultados através da 

aplicação de filtros. 

 

 

PICNIK 

O picnik é um editor online de fotografias, diretamente a partir de um navegador (browser). Permite 

corrigir fotografias com baixa exposição, remover olhos vermelhos ou aplicar efeitos. 

Existem extensões e add-ons para os browsers Internet Explorer e Firefox, respetivamente. 

 

 

PICTURE2LIFE 

Com o Picture2life podemos, a partir de um qualquer computador ligado a Internet, editar fotografias. É 

uma aplicação que combina recursos de animação, colagem e partilha de ficheiros nas redes sociais. 

Feito o registo, começamos a explorar o painéis de controlo. São disponibilizadas ferramentas de recorte, 

rotação, redimensionamento, ajuste de brilho, cor, saturação e contraste, mas também aplicação de 

sombras e bordas e efeitos de cor. Os trabalhos podem ser guardados no Picture2Life e 

simultaneamente, em diversos outros serviços de partilha na rede. Depois de guardadas, as imagens 

podem ser combinadas em colagens ou usadas para criar animações. É um excelente recurso para a 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_photosynth.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual-_the_piclab.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_picnik.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_picture2life.pdf
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manipulação de imagens de forma simples e intuitiva o que faz deste programa uma excelente ferramenta 

para ser usada na sala de aula de EVT. 

 

 

PIKIKIDS 

O Pikikids é uma ferramenta que permite a criação de BD‟s/Comics. É uma ferramenta baseada na Web 

2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e 

uma ligação à rede. Este recurso permite a criação de uma prancha, onde cada vinheta pode ser 

personalizada com fotografias do utilizador complementadas com outros elementos temáticos, balões,… 

Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é muito simples e intuitiva. 

 

 

PIKIPIMP 

O Pikipimp é uma ferramenta de edição de imagem/fotografia online onde se pode editar uma foto, 

previamente carregada no sistema. Tem as funções básicas para tratamento e edição de imagem e 

permite ainda a aplicação de filtros e importação de outros elementos gráficos para a composição. 

Mediante registo e pagamento, é possível encomendar a impressão da foto em vários suportes (canecas, 

t-shirts, etc). 

 

 

PILOT HANDWRITING 

O PILOT Handwriting é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar a sua própria fonte (tipo 

de letra). É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no 

computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede, um scanner (ou em opção a própria 

webcam ou câmara digital ou telemóvel) e uma impressora. Apesar de apenas estar disponível em Inglês 

e castelhano, a sua utilização é muito simples e intuitiva, obtendo-se, em poucos minutos o resultado final 

(o tipo de letra) que se pode gravar na conta de utilizador previamente criada e utilizar num texto a enviar 

por email. Essa função é a sua principal limitação pois apenas permite enviar um email escrito com esse 

tipo de letra, em formato de imagem, não podendo a fonte ser descarregada e usada no sistema de fontes 

do nosso computador. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pikikids.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pikipimp1.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pilot_handwriting.pdf
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PIMP THE FACE 

O Pimpe the face é uma ferramenta online de criação de caricaturas ou desenho de rostos, a partir da 

composição dos vários elementos constituintes do mesmo, similar à construção de um retrato robot. É 

uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para 

além do browser da Internet com Flash Player e uma ligação à rede. Também não existe a necessidade 

de criação de registo. No final da criação, esta poderá ser gravada, impressa, ou partilhada num blogue. 

 

 

PIXENATE 

O Pixenate não precisa de registo. Permite editar imagens que o utilizador pode carregar diretamente do 

seu computador ou de uma página web. Permite corrigir alguns defeitos, alterar tonalidades, luz, brilho e 

contraste, assim como adicionar alguns efeitos, como balões de diálogo, bigodes, chapéus de duende 

(dia de S. Patrício) ou moldura coração, entre outros. 

Esta edição não fica gravada nos servidores do Pixenate para garantir a privacidade dos utilizadores. 

Estes são relembrados algumas vezes das possíveis violações de direitos de autor que a edição de 

imagens pode causar. 

 

 

PIXER.US 

O Pixer.us é uma ferramenta de edição simplificada de imagem/fotografia. É baseada na Web 2.0 e não 

necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação 

à rede. Também não existe a necessidade de criação de registo. Quando o trabalho estiver concluído, 

poderá ser gravado num formato de arquivo que mais desejar, dentro dos disponíveis. 

 

 

PIXIA 

O Pixia é um software de criação de desenho e pintura, orientado para gráficos, com múltiplas 

possibilidades de utilização na produção e elaboração de imagens, quer sejam desenhos, textos ou fotos. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pimp_the_face.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pixenate.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pixer-us.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pixia.pdf
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É muito simples de utilizar e bastante robusto. Tem muito potencial para ser explorado com Quadros 

Interativos. 

 

 

PIXIE 

O Pixie foi desenvolvido como uma plataforma de desenvolvimento de jogos online. A plataforma permite 

o desenvolvimento de diferentes produtos, como imagens, efeitos sonoros, scripts, tilemaps ou entitys. No 

entanto, dado o objetivo do presente trabalho e a enorme panóplia de funcionalidades, será abordada 

apenas a funcionalidade de criação de imagens, uma das que poderá ter maior impacto para a disciplina 

de EVT. 

 

 

PIXLR 

O pixlr é uma ferramenta online para edição de imagens. Os serviços disponibilizados são direcionados 

para utilizadores não profissionais, pois apresentam apenas funções básicas para tratamento de imagens. 

Estes softwares estão vocacionados para edição de imagens para publicação em sítios como blogues, 

ambientes de interação social (Facebook, Hi5, etc.) ou de armazenamento de imagens (Flickr, Fotolog, 

etc.) 

 

 

PIXTON 

O Pixton é uma ferramenta online que permite aos utilizadores criar histórias de Banda Desenhada e 

partilhá-las online através da sua publicação a partir da criação de um registo simples. Esta aplicação 

permite aos utilizadores usar um vasto leque de opções na configuração das suas criações que vão da 

simples escolha de elementos já padronizados e disponibilizados pela Pixton como criar, a partir do zero, 

as suas BD‟s. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pixie.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pixlr.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pixton.pdf
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piZap 

O piZap é uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no 

computador para além do browser da Internet. 

A utilização desta ferramenta é simples. Basta carregar uma imagem e a partir de menus muito intuitivos, 

transformar a imagem com efeitos criativos, obtendo-se rapidamente o resultado final. O trabalho pode ser 

guardado no servidor de forma pública ou privada. 

 

 

PLASTIC ANIMATION PAPER 

O Plastic Animation Paper ou PAP como é vulgarmente conhecido, é software para animação de 

imagens em formato 2D – Desenho Animado para desenho direto no computador, mas aconselha-se o 

uso de uma tablet ou mesmo de um Quadro Interativo. Este software gratuito vai na sua versão 4.0 e 

durante o ano de 2010 passou a ter a sua versão PRO gratuita. A versão FREE tinha limitações quanto 

ao uso de ferramentas. Existiam também as versões Home e Pro que, entrando numa nova fase de 

desenvolvimento, a empresa decidiu facultar gratuitamente a versão PRO que custava cerca de 700€. 

Este software tem inúmeras ferramentas de desenho e edição podendo-se criar cenários e várias 

camadas, keyframes e outras funções que requerem, para um desenvolvimento mais avançado das 

animações, algum tempo de aprendizagem. É uma excelente ferramenta para utilização com Quadros 

Interativos. Atualmente, a versão PRO disponibilizada gratuitamente no site, mesmo para uso profissional 

é para sistema operativo Windows. A versão Linux pode ser encontrada numa pesquisa simples na 

Internet uma vez que já não está disponível no site da empresa. 

Este manual é adaptado dos tutoriais originais do software, realizado pela equipa de desenvolvedores 

deste aplicação e publicados neste endereço: 

http://www.plasticanimationpaper.dk/tuts/Tutorials.html 

 

 

(The) PocketMod 

O PocketMod é uma ferramenta que permite desenvolver um bloco organizador personalizado. Cada 

utilizador pode selecionar várias opções para o seu bloco, podendo organizar os elementos e personalizá-

los. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_tutorial_pizap.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_plastic_animation_paper.pdf
http://www.plasticanimationpaper.dk/tuts/Tutorials.html
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pocketmod.pdf
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POLY 

O Poly permite compreender a classificação e a planificação de variados poliedros. O utilizador pode 

visualizar o poliedro: a planificação e vistas, rodando pode-se ter uma perspetiva total de todas as vistas 

do poliedro. Pode-se ainda imprimir e exportar as imagens. 

 

 

PORTRAIT ILLUSTRATION MAKER 

O Portrait Illustration Maker é uma ferramenta simples e criativa, que permite a criação de personagens 

virtuais, que podem ser usadas em websites/blogues e outros serviços como uma caricatura ou Avatar. 

 

 

POSEMANIACS 

O Posemaniacs é um site que aloja mais de 19000 imagens do corpo humano, em várias posições, para 

que sirva de referência para desenhos de figura humana, quer em suporte digital ou outro. Inclui ainda 

ferramentas de desenho de figura humana com tempos predefinidos e outras funcionalidades. Esta 

ferramenta está também disponível para iPhone e iPod. 

 

 

POSTERAZOR 

O PosteRazor cria imagens de grandes dimensões a partir de qualquer imagem. Basta carregar uma 

imagem, imprimir o resultado multi-página em formato pdf e recortar e montar as páginas (Formato A4 ou 

A3) em poster. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_poly.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_portrait_illustration_maker.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_posemaniacs.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_posterazor.pdf
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PREZI 

O Prezi é uma ferramenta que permite a criação de apresentações. É uma ferramenta baseada na Web 

2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e 

uma ligação à rede. Depois de concluída, a apresentação pode ser descarregada para o computador e 

apresentada sem ligação à Internet. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é 

muito simples e intuitiva. 

 

 

PSYKOPAINT 

O PsykoPaint é uma aplicação de pintura que permite aos utilizadores carregarem imagens/fotografias 

suas e, integralmente online, trabalharem essas fotografias/imagens escolhendo técnicas de pintura de 

vários pintores famosos, convertendo a imagem numa pintura. A aplicação permite também, no final, 

enviarmos o nosso trabalho por email a um convidado, publicá-la na galeria pública ou simplesmente 

guardar o trabalho final no nosso computador. Com uma interface muito simples e interessantes, é fácil de 

utilizar e com resultados finais muito bons. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_prezi1.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_psykopaint.pdf
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QAQUARELLE 

O Qaquarelle é um software livre que combina apetência para desenho e pintura com ferramentas 

interativas. Esta ferramenta de acesso livre permite realizar desenhos em computador, usando o rato, o 

ecrã e o teclado, para simular a pintura a lápis e pincel com recurso à técnica tradicional da aguarela. 

Permite-nos abrir, editar e guardar desenhar, modificar e simular imagens. Permite também gerir cores, 

sobreposições e transparências. Possui ferramentas que simulam tintas aspergidas para folha de papel 

ou tela. Podemos construir desenhos básicos ou até paisagens muito elaboradas com gradação de cor, 

brilhos e aparências de texturas. 

Trata-se de um recurso de pintura digital, que requer algum tempo de aprendizagem para o utilizarmos e 

o resultado é uma composição visual fantástica que pode ser usada como INPUT para outros programas 

de tratamento de imagem. 

Pode funcionar com recurso a uma tablet ou quadro interativo para execução mais rápida e naturalista. É 

necessário o sistema OpenGL. 

 

 

QBLOCK 

O Qblock é uma ferramenta criada para explorar as construções 3D utilizando para o efeito pequenos 

blocos (cubos) que se vão organizando no espaço. É possível alterar outros trabalhos já publicados por 

outros utilizadores ou iniciarmos uma nova criação e partilhá-la na comunidade (galeria) ou através de 

redes sociais. O programa está disponível em Inglês, mas a linguagem é acessível e de fácil 

entendimento para trabalhar. A interface e a interação com o programa é bastante simples. 

 

 

QUILTERS 

O Quilters é uma aplicação Web que permite criar um módulo e visualizar um padrão e uma sequência 

desse mesmo padrão. A ferramenta permite criar padrões de forma fácil e intuitiva, muito interessante 

para explorar em contexto de sala de aula. É uma das aplicações do Brooklyn Children‟s Museum. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_qaquarelle.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_qblock.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_quilters.pdf
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QUILTMAKER 

O Quiltmaker é uma ferramenta produzida para a criação de um padrão em cinco passos. Notabiliza-se 

pela sua fácil utilização e fundamentalmente pela preponderância no decorrer da abordagem/exploração 

do módulo-padrão no contexto da Educação Visual e Tecnológica. Uma produção do departamento de 

têxteis, roupa e design do College of Education & Human Sciences que assim salienta também a área dos 

têxteis. Assim, esta ferramenta pode ser direcionada para as áreas de exploração do desenho e da 

tecelagem/tapeçarias e protagonista nos conteúdos da comunicação e da forma. 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_quiltmaker.pdf
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RASTERBATOR (web 2.0) 

O Rasterbator cria imagens pixilizadas de grandes dimensões através de pontos de vários tamanhos, a 

partir de qualquer imagem. Basta carregar uma imagem, imprimir o resultado multi-página em formato pdf 

e montar as páginas (Formato A4 ou A3) em cartaz até 20×20 metros. 

RASTERBATOR (software livre) 

Software livre sem necessidade de instalação podendo funcionar a partir de uma pen disk. 

O Rasterbator cria imagens pixilizadas de grandes dimensões através de pontos de vários tamanhos, a 

partir de qualquer imagem. Basta carregar uma imagem, imprimir o resultado multi-página em formato pdf 

e montar as páginas (Formato A4 ou A3) em cartaz até 1000×1000 folhas. 

  

 

REASONABLY CLEVER 

O Reasonably Cleaver é uma ferramenta que possibilita a criação de avatares, Bandas Desenhadas e 

outros materiais com recurso a imagens e personagens criadas com LEGO. 

É um recurso muito simples e apelativo para motivação e utilização desta temática em contexto de EVT 

que, mesmo com uma possibilidade de exploração limitada, não deixa de ser interessante em alguns 

contextos específicos. 

  

 

Robert Sabuda 

O website de Robert Sabuda contém uma séria de ligações onde podemos encontrar inúmeras opções, 

desde entrevistas com autores, biografia de Robert Sabuda – criador do site – loja para compra de livros 

ou outros objetos, informações sobre concursos, anúncios sobre serviços profissionais bem assim como 

pop-ups simples para executar. Contém também um arquivo /mostruário de trabalhos desde 2002. 

Referencia à Movable Book Society – uma associação internacional para os amantes do Pop-up e dos 

livros com movimento. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_rasterbatorweb20.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_rasterbatorsoftware_livre.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_reasonably_clever.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_robert_sabuda.pdf
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ROBIVES 

O Robives é um espaço online criado com Rob Ives, a partir do Flying-Pig e que permite aos utilizadores 

ter acesso a uma vasta informação técnica, modelos e materiais diversos sobre mecanismos aplicados a 

paper toys e automatas (brinquedos em papel com automatismos). É uma ferramenta essencial nas aulas 

de EVT sabendo-se que os mecanismos são uma área de exploração da disciplina. Há ainda a 

possibilidade de fazer o download de alguns paper toys e respetivos mecanismos para posteriormente 

serem montados e construídos. 

 

 

RoboType 

O RoboType é uma ferramenta que permite aos seus utilizadores criar desenhos e composições gráficas 

utilizando para isso, unicamente, as letras do alfabeto. Existem vários tipos de letra disponíveis e as letras 

podem ser rodadas, invertidas e alterado o seu tamanho. No final, as composições podem ser guardadas 

numa galeria pública. 

 

 

ROOMLE 

O Roomle é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar o seu projeto de arquitetura e 

organização de espaço em 2D, e uma rápida visualização dessa organização em 3D. É uma ferramenta 

baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além 

do browser da Internet e uma ligação à rede. Está disponível em Inglês, Alemão e Português, sendo 

aconselhável a criação de uma conta de utilizador. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_robives.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_robotype.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_roomle.pdf
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SAGCAD 

O SAGCAD é uma ferramenta de desenho vetorial do tipo C.A.D – Computer Aided Design, ou seja, 

desenho assistido por computador e permite criar e realizar desenho técnico rigoroso e de forma intuitiva. 

Se quisermos explorar mais aprofundadamente, requer alguma instrução e treino/prática por se tratar de 

uma ferramenta para desenho complexo, utilizando o desenho vetorial, o limite depende das capacidades 

do operador. 

Permite a importação de imagens, criação de planos de fundo. 

É uma ferramenta boa para usar nas suas componentes mais básicas para a abordagem de vários 

conteúdos da EVT como geometria, forma e estrutura. 

 

 

SAM Animation 

O SAM Animation 1.2 é uma aplicação de animação em stop motion muito completa para ser usada em 

contexto da sala de aula. O software é acompanhado de um guia de utilização que inclui atividades de 

iniciação, exemplo de animações construídas pelos alunos e testemunhos de professores. 

A aplicação permite ao utilizador criar animações em stop-motion usando qualquer câmara com ligação 

de USB ou firewire ao computador. É compatível com Mac e PC e é de utilização livre para qualquer 

utilizador registado em www.samanimation.com 

Existe também uma versão online, com algumas limitações em comparação com a versão software. 

 

 

SCRIBBLERTOO 

O ScribblerToo é uma aplicação realizada em Flash. É um programa de desenho simples que permite 

explorar diferentes texturas realizadas através de um pincel. Podemos desenhar à mão livre com ou sem 

imagem de fundo como auxiliar. Os resultados finais são absolutamente fantásticos e surpreendentes. É 

uma excecional ferramenta a utilizar em Quadros Interativos. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sagcad.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_samanimation.pdf
http://www.samanimation.com/
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_scribblertoo.pdf
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SCRIBLINK 

O Scriblink é uma ferramenta de desenho colaborativo online, permitindo também realizar outro tipo de 

trabalhos noutras áreas curriculares. Possui ferramentas básicas de desenho podendo o utilizador 

carregar imagens do seu computador para a aplicação. Esta aplicação permite ainda o convite para outros 

utilizadores participarem no trabalho, quer através do envio de um email ou de um link. Incorpora uma 

ferramenta de chat e, acresce ainda a funcionalidade de poder existir a transferência de ficheiros e 

comunicação síncrona por áudio através de telefone ou VOIP. 

 

 

SCRIBUS 

O Scribus é um Software Livre de paginação eletrónica, idêntico ao PageMaker ou InDesign, da categoria 

de paginação profissional para sistemas operativos Linux, Mac OS e Windows. Necessita de algum tempo 

de treino para compreensão de todas as suas funcionalidades mas, de fácil utilização. 

Este manual foi traduzido e adaptado a partir do original publicado na página de apoio deste software em: 

http://docs.scribus.net/ 

 

 

SCULPTRIS 

A ferramenta Sculptris é um software gratuito que nos permite criar modelos/esculturas virtuais em 3D, 

esculpindo diversos materiais com o realismo da modelação e também da pintura, texturas e 

acabamentos finais do mesmo. É ainda possível exportar os nossos trabalhos para outras aplicações e 

programas para posterior utilização. 

 

 

SCULPTYPAINT 

O Sculptypaint é uma ferramenta indicada para a exploração da experimentação e capacidade de 

criação dos alunos, pois permite a construção de objetos tridimensionais, partindo de sólidos base como a 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_scriblink.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_scribus.pdf
http://docs.scribus.net/
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sculptris.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sculptypaint.pdf
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esfera ou a pirâmide. O utilizador pode esculpir inúmeras formas livres e aplicar a estas qualquer tipo de 

textura, ou criar a sua própria textura. 

Este software tem a particularidade de o utilizador poder diretamente descarregar uma imagem para a 

interface do Sculptypaint e transformá-la numa textura  ou numa imagem plana de referência, sendo esta 

opção livre do utilizador. Há ainda a possibilidade de exportar os objetos criados em 3D para o Second 

Life. 

O software tem versões para Linux, Windows e Mac, para todos estes sistemas operativos é necessária a 

instalação do Java Runtime engine 1.6 e do Processing. 

Uma parte deste manual foi traduzido e adaptado do original em Inglês para Português por Anete 

Fernandes, acedido na página de apoio a este software em: 

http://www.xs4all.nl/~elout/sculptpaint/tuto/index.html no âmbito do presente estudo. 

 

 

SHAPE TYPE 

Este recurso, Shape Method, permite uma exploração muito simples e breve de diferentes fontes (letras) 

como se de um jogo se tratasse. Este recurso é baseado num jogo que permite moldar uma letra que 

inicialmente se encontra deformada. A moldagem é realizada através da manipulação de vetores que 

alteram a forma da letra. No final, é apresentada a percentagem de correção do trabalho realizado. 

 

 

SIMPLEBOOKLETS 

A ferramenta Simplebooklets permite criar uma quantidade de produtos ligados à comunicação visual 

bastante grande: cartazes, folhetos, desdobráveis e outros. Partindo de um quadro branco ou escolhendo 

um modelo, podemos adicionar textos, vídeos, sons, imagens, fundos, etc, para publicação online. 

É um recurso muito simples e apelativo para motivação para a temática da comunicação e realização de 

produtos gráficos e multimédia em contexto de EVT. 

 

 

 

 

http://www.xs4all.nl/~elout/sculptpaint/tuto/index.html
http://www.xs4all.nl/~elout/sculptpaint/tuto/index.html
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_shape_type.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_simplebooklets.pdf
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SKENCIL 

O Skencil, é um software editor de gráficos vetoriais de código livre. Apresentando os recursos comuns 

encontrados num editor de desenho vetorial, permite a criação de diagramas, ilustrações e desenhos 

gráficos. Tem versões compatíveis com Linux, no i386, DEC Alpha, m68k, PowerPc e SPARC, com 

FreeBSD, Solaris, com, IRIX64 6.4, e com AIX. 

O Skencil foi implementado em linguagem de programação Python. Estruturada para o ensino da 

programação, é de fácil compreensão, apresentado numa linguagem clara e acessível, de e orientada ao 

objeto, facilitando o uso por parte do utilizador. O Skencil permite ainda escrever scripts para automatizar 

tarefas e adicionar novas funcionalidades no caso de utilizadores avançados. 

Em contexto educativo de EVT pode ser uma ferramenta interessante para desenho e criação de 

imagem/identidade gráfica, ilustração e outros. 

 

 

SKETCH2PHOTO 

O software Sketch2Photo é capaz de compor uma imagem realista a partir de várias fotos diferentes. 

Partindo de um desenho simples, feito manualmente e diretamente na interface, anotado com rótulos de 

texto, a imagem composta é gerada juntando diferentes secções de várias fotografias. Estas fotografias 

são selecionadas pelo programa a partir de uma pesquisa na Internet. O sistema é capaz de usar um 

esquema de filtragem para incluir partes selecionadas das imagens. 

Este software é a evolução de uma versão anterior, que embora de um conceito brilhante, era impraticável 

devido ao imenso tempo de download e processamento. Permite agora trabalhar de forma rápida e eficaz, 

mas é ainda uma versão beta. 

 

 

SKETCHBOARD 

O SketchBoard ™ é um software 3D CAD que permite converter esboço em polígono simples, tratando-

se assim de uma ferramenta de desenho orientado para designers, dado o seu sistema de 

reconhecimento. A Ferramenta SketchBoard ™ foi iniciada a 1 de Novembro de 2003, tendo sido criado 

e desenvolvido por Pojchara JATUPOJ. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_skencil.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sketch2photo.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sketchboard.pdf
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SKETCHCAST 

O Sketchcast é uma ferramenta que permite aos utilizadores desenharem, partilharem ideias através de 

desenho, criar tutoriais e explicar um sem número de “coisas” através de um desenho gravado em vídeo. 

Adicionalmente, esta ferramenta permite ainda adicionar utilizadores ao Cast e partilhar o trabalho 

realizado no nosso site ou blogue através da licença Creative Commons. É ainda uma ferramenta 

excelente para ser usada por tablets e/ou Quadros Interativos, apesar de apenas o rato ser suficiente. 

Além disso, é também possível adicionar áudio à gravação caso tenhamos um microfone ligado ao 

computador. 

 

 

SKETCHFU 

O Sketchfu é uma ferramenta online que permite a criação e partilha de desenhos criados pelos 

utilizadores. É uma ferramenta que além do browser da Internet e uma ligação à rede precisa de ter 

instalado o Adobe Flash Palyer. Para o caso de querer guardar e partilhar o trabalho realizado, há 

necessidade de registo. Os trabalhos poderão ser publicados em blogues, redes sociais, no próprio sítio 

do Sketchfu ou enviados por email. Ao visualizarmos um desenho vemos todo o processo da sua criação 

desde o início. 

 

 

SLIDESTAXX 

O Slidestaxx permite criar slideshows e apresentações a partir de diversas fontes e produzi-los com 

recursos multimédia, para ser divulgado em blogues, sites ou diretamente no slidestaxx. É rápido, fácil e 

grátis! Adicionar imagens, vídeos, sites e muito mais para incorporar na apresentação e depois para o seu 

slidestaxx próprio, website ou blogue é um processo simples e pode permitir em contexto de EVT 

explorações diversificadas como a criação de memórias descritivas e apresentação de projetos. 

 

 

SLIMBER 

O Slimber é um aplicativo de desenho e pintura online. É baseado na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede – 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sketchcast.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sketchfu.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_slidestaxx.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_slimber.pdf
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Flash player também necessário. Também não existe a necessidade de criação de registo. Quando o 

trabalho estiver concluído, pode-se fazer “replay” de todas as etapas de elaboração do desenho/pintura 

(em vídeo) e gravá-lo na galeria de imagens do Slimber. Os usuários podem classificar, comentar e 

compartilhar os desenhos. A maioria dos desenhos mais populares são recompensados por ser destaque 

na página inicial. 

 

 

SMOOTHDRAW 

O SmoothDraw é uma ferramenta onde se podem fazer facilmente desenhos e pinturas com boa 

qualidade de imagem, possibilitando a abordagem aos elementos visuais da expressão plástica. Esta 

ferramenta permite desenhar e pintar livremente através das ferramentas disponíveis, podendo variar as 

texturas, cores e utilizar filtros para conseguir variados efeitos sobre os desenhos. É uma ferramenta que 

necessita de software instalado no computador mas tem a vantagem de ser extremamente leve e 

funcionar em tablets. 

 

 

SPIRO 

O Spiro tem como única finalidade gerar curvas simulando um espirógrafo. É bastante limitado, 

permitindo apenas a manipulação de variáveis matemáticas e cor. Não exporta os resultados como 

imagens, possibilitando apenas a impressão ou a gravação em formato nativo (ficheiro com extensão 

.spm). As imagens produzidas por esta aplicação podem ser guardadas através de capturas de ecrã 

(através da tecla PrintScreen ou por aplicações dedicadas a esta tarefa) e trabalhadas num editor de 

imagem como o Paint ou o Gimp. No entanto, tem excelentes potencialidades de exploração em contexto 

de EVT quando aplicado à abordagem do conteúdo Geometria e para realização de módulos/padrões. 

 

 

SPIROGRAPH MATH 

O Spirograph Math, permite produzir bonitas composições geométricas, normalmente conhecidas por 

espirógrafos, recorrendo a curvas matemáticas, conhecidas como “Epiciclóides”, de diferentes tamanhos 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_smooth_draw.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_spiro.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_spirograph_math.pdf
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e cores. O processo resulta do movimento de uma circunferência que suporta uma caneta, em torno de 

outra circunferência que permanece fixa. Este movimento origina diversas linhas curvas. 

Esta é uma ferramenta interessante para exploração dos conteúdos: Estrutura, Forma e Geometria. 

 

 

SPRAY VECTOR GENERATOR 

O SPRAY Vector Generator oferece aos usuários uma ferramenta profissional e útil, que se destina a 

produzir objetos de ajuda para o software de ilustração vetorial como Xara X, Corel Draw, Adobe 

Photoshop. Pode também ser usado com o recurso: PAINT. 

Com o SPRAY podem-se gerar tipos diferentes de vetores de forma aleatória. Esta aplicação é bastante 

específica e poderá não dar o resultado desejado, mesmo tendo diversas opções de criação de vetores e 

de configuração. 

Ao todo existem 15 tipos de vetores que você pode criar, podendo durante o processo definir máscaras, 

tipos de cores utilizadas e a grossura de determinadas linhas. Além disso, também é possível determinar 

o número de objetos a serem criados, o tamanho máximo, assim como a taxa de dispersão na imagem. 

Por fim, também poderá copiar o que foi criado para a Área de transferência e editar tal imagem a partir 

de algum editor de imagens, podendo pegar vetor por vetor e fazer o que quiser com eles. 

Outra possibilidade no SPRAY vetor generator é definir o tipo de objeto a ser utilizado na imagem 

(círculos, quadrados ou linhas), se as células serão quadradas ou hexagonais, a percentagem de 

deformação de cada imagem, assim como o posicionamento e ângulos específicos de cada um. Como 

deve imaginar pela descrição, cada tipo de vetor possui características diferentes de configuração, 

cabendo ao utilizador definir aquela que melhor se adequa ao resultado almejado. 

 

 

STOP MOTION ANIMATOR 

O Stop Motion Animator é um software de animação que faz a captura imagens em stop-motion, 

fotograma a fotograma, através de uma webcam ou outro dispositivo ligado ao computador e transforma-o 

num vídeo de animação. 

Esta ferramenta está apenas disponível para sistemas operativos Windows. Apesar de estar apenas 

disponível em Inglês, a sua utilização é muito intuitiva e simples, tratando-se de um software muito básico 

e elementar, sem grande necessidade de tempo de experimentação de funcionalidades. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_spray_vector.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_stop_motion_animator.pdf


O manual dos manuais do EVTdigital 

132 

 

Acrescente-se que esta ferramenta foi desenvolvida por Penn Taylor e Richard Benn a partir do código 

fonte do software livre chamado Anasazi Stop Motion Animator, um dos primeiros softwares livres para 

captura stop-motion para animação. 

 

 

STOPIT 

O StopIt é um software sistema operativo Windows, gratuíto, que permite ao utilizadores criarem 

animaçõs “stop motion”. Permite simular movimento com o recurso à sobreposição sequencial de 

diferentes imagens de um mesmo “objeto” inanimado. Criado a partir da necessidade de juntar e colar 

imagens num ficheiro AVI, e ao mesmo tempo poder controlar cada frame. 

Esta aplicação permite ainda, tendo como ponto de partida ficheiros AVI previamente realizados, alterar, 

quer a sua edição, que a sua velocidade de reprodução “time-lapse movie”. 

 

 

STOP MOTION PRO 

O Stop Motion Pro é um software para fazer filmes de animação, utilizando a técnica de captura em Stop 

Motion. É necessária uma câmara de vídeo, webcam ou câmara digital. Este software permite-nos criar os 

nossos próprios filmes de animação e deixá-los na internet para que outras pessoas os possam ver, se 

assim o desejarmos. Com este software também é possível criarmos flipbooks. 

A animação em stop motion é criada pelo movimento em frente a uma câmara. Temos um objeto e vamos 

registando imagens desse objeto em diferentes posições e movendo-o em pequenos passos. Ao 

reproduzir todas as imagens é criada a ilusão do movimento e é essa a essência da animação. 

Alerta-se que este software é proprietário. A sua licença (individual, para uso educativo, pode variar entre 

os 70 e 185 USD. No entanto, pode ser descarregado livremente na sua versão TRIAL e contém todas as 

funcionalidades ativas por um período de 30 dias, o que pode permitir que em contexto educativo os 

alunos, nesse período de tempo possam utilizar o programa e realizem os seus projetos, finalizando-os e 

exportando os filmes. 

 

 

STOP MOTION STATION 

O Stop Motion Station é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador capturar imagens na técnica 

stop-motion, fotograma a fotograma, para criar movimento – um filme animado. Mais tarde, essas 

imagens podem ser utilizadas num programa de edição de vídeo para a realização/montagem e 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_stopit.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_stop_motion_pro.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_stop_motion_station.pdf
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sonorização de um filme animado. É uma ferramenta que necessita de ser instalada no computador – 

apenas sistemas operativos Windows. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é 

simples e intuitiva. 

Caso pretendam, podem aceder a um manual completo desta ferramenta, em Inglês, disponível no 

seguinte endereço: 

http://www.stopmotion-software.com/StopMotionStation1.3.pdf 

 

 

STRING SPIN 

O String Spin é uma ferramenta que transforma linhas simples em objetos 3D complexos. Podendo 

escolher a cor, transparência da cadeia e ajustar a rotação. 

 

 

STRIPCREATOR 

O StripCreator é uma ferramenta online que permite aos utilizadores criarem pequenas tiras de Banda 

Desenhada (comics) a partir das definições, variáveis e personagens predefinidas pelo sistema. É muito 

simples de utilizar e publicar os nossos trabalhos online. 

 

 

STRIPE GENERATOR 

O Stripe Generator 2.0 é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar um módulo de listas 

coloridas, em várias direções e com vários tamanhos. Esta ferramenta disponibiliza várias opções de 

composição, possibilitando ao utilizador guardar um ficheiro com o módulo criado para que posteriormente 

o possa usar noutra ferramenta ou suporte para, por exemplo, a criação de padrões. Existe também uma 

ferramenta de partilha das criações realizadas e possibilidade de comentários. 

 

 

 

http://www.stopmotion-software.com/StopMotionStation1.3.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_string_spin.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_stripcreator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_stripe_generator.pdf
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STRIPEMAKER 

O STRIPEMAKER é uma ferramenta que permite aos utilizadores criarem, tal como o próprio nome 

indica, padrões coloridos às listas. A personalização é total, desde a altura das listas cores e outras 

funcionalidades disponibilizadas, numa interface simples de usar e muito rápida e intuitiva. 

 

 

STRIPGENERATOR 

O STRIPgenerator é uma ferramenta online que permite aos utilizadores criar pequenas vinhetas ou tiras 

de Banda Desenhada e partilhá-las online através da sua publicação a partir da criação de um registo 

simples. Esta aplicação permite a utilização de personagens, texto em balões e outros objetos disponíveis 

(em quantidade significativa) na ferramenta. O upload de imagens do nosso computador não é permitido 

ou possível. A linha gráfica das personagens e objetos utiliza um padrão a preto e branco e com traços 

radicais e estilizados. 

 

 

SUMO PAINT 

O Sumo Paint é uma aplicação online para desenho e pintura, também com a possibilidade de algumas 

funções simples de edição e tratamento de imagens. Está disponível em Português e constitui-se como 

um excelente recurso para explorar o desenho e pintura online, com inúmeras funcionalidades e com uma 

vasta gama de ferramentas para estas funções de desenho/pintura. Tem uma interface acessível e aliada 

e conjugada a sua com os quadros interativos pode ser uma das aplicações de eleição para a disciplina 

de EVT. 

 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_stripemaker.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_stripgenerator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sumo_paint.pdf
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SUPER ACTION COMIC MAKER 

Este site/ferramenta Web 2.0 permite-nos criar “Comics”, a partir dos modelos existentes na plataforma. 

No final, possibilita-nos a impressão do nosso trabalho. 

 

 

SUPERTIPO VELOZ 

O SuperTipo Veloz é uma ferramenta online que permite conjugar elementos gráficos, compondo 

imagens e letras de uma forma personalizada, criando-se desenhos com letras. Estas podem ser 

gravadas na galeria da própria aplicação. Esta ferramenta não necessita de qualquer tipo de registo ou 

download. 

 

 

SYMMETRY 

O Symmetry é uma ferramenta online que permite explorar simetria, reflexão, rotação de imagens, quer 

pela aprendizagem dos seus conceitos quer pela posterior exploração de atividades práticas online. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_super_action_comic_maker.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_supertipo_veloz.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_symmetry.pdf
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TARTANMAKER 

O Tartan Maker é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar o seu padrão em xadrês, similar 

aos famosos tecidos em padrão escocês. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. A 

criação de um registo é opcional, sendo apenas necessária para que se possa partilhar a criação na rede 

do próprio site. Com opção de escolher a orientação do padrão e as três cores possíveis, é ainda possível 

escolher a largura “do fio” de cada cor. 

 

 

TATE KIDS 

O TATE Kids é uma ferramenta online, de grande abrangência e extensão temática, com possibilidade de 

exploração de temas e jogos relativos a conteúdos artísticos, especialmente dedicados a crianças e 

jovens, para aprendizagem da educação visual e de conceitos relacionados com a Arte. 

 

 

TEACHING WITH ANIMATION 

O Teaching With Animation é um guia interativo para os professores se familiarizarem com a linguagem 

específica da animação e utilizá-la na sala de aula. 

Com este guia o professor descobre passo a passo, tudo o que precisa saber e ter para criar com os seus 

alunos um filme de animação. 

Neste guia o professor dispõe de pequenas descrições e exemplos práticos de técnicas de animação. 

Apoio técnico para montagem do equipamento e escolhas de software bem como criação do som. 

Encontra também exercícios para aplicação na sala de aula e planos para os alunos do ensino especial, 

podendo fazer download em formato pdf e inúmeros textos de apoio. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_tartanmaker.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_tate_kids.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_teaching_-with_animation.pdf
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TECHNOLOGY STUDENT 

Com o espaço Technology Student podemos aceder a um vasto e diversificado conjunto de informação 

sobre Design e outros aspetos técnicos e didáticos sobre Educação Tecnológica. Encontramos uma série 

de fichas de informação que incluem o processo de design, estruturas e mecanismos entre muitas outras 

informações. Esta importante ferramenta online é gratuita sendo um valioso recurso para professores e 

alunos que se interessam por estas áreas do conhecimento, em particular para a abordagem de 

determinadas áreas em EVT como Construções, Energia e Mecanismos. 

 

 

TESSELLATIONS 

O Tessellations (pavimentações) permite aos utilizadores uma aprendizagem sobre pavimentações que, 

como poderão concluir, pode ser extremamente útil para a criação de módulos e padrões em contexto da 

disciplina de EVT. Para além da informação sobre a temática, existem páginas onde o autor convida os 

utilizadores a criar os seus próprios módulos para criação de diversos tipos de padrões. 

 

 

TEXTORIZER (versão software livre) 

O textorizer é um programa que permite modificação de uma fotografia/imagem para a mesma texturada 

com texto. O utilizador pode escolher o texto que quer assim como a imagem que pretende texturar. 

Outras funções podem ser trabalhadas tais como: o tipo de texto, o tamanho, a cor, etc. O programa gera 

um ficheiro de imagem no computador tipo Png. e Tiff. 

 

 

TIMETOAST 

O Timetoast é uma ótima ferramenta para a criação de cronogramas e a melhor maneira de poder 

compartilhar o passado, ou até mesmo o futuro, criando uma linha de tempo de forma rápida e simples. 

Em contexto de EVT é uma excelente ferramenta para criação de memórias descritivas dos projetos 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_technology_student.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_tessellations.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_textorizersoftware.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_timetoast.pdf
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desenvolvidos e atividades realizadas, podendo mesmo constituir-se como boa ferramenta para 

portefólios. 

 

 

TIPOGRAFIA EM PORTUGAL 

O blogue Tipografia em Portugal apresenta o trabalho de vários artistas ligado à tipografia, assim como 

alguns conteúdos dentro deste tema. 

 

 

TIPOGRAFOS.net 

O sítio Tipografos.net é um espaço que disponibiliza informação sobre os diferentes tipos de letra, 

caracterizando-as e fazendo referência aos autores. É um recurso importante para o estudo deste 

assunto. 

 

 

THE ART BROWSER 

The Art Browser, tal como sugere o nome, é uma fonte de pesquisa e informação sobre estilos/correntes 

artísticas desde o período gótico até ao século XX. Cada categoria foi criada e baseada nos textos da 

artcyclopedia.com e as imagens são provenientes do domínio art.com. Trata-se assim de uma ferramenta 

bastante útil que permite múltiplas viagens pela história da arte através de artistas catalogados pelos seus 

movimentos. Encontramos ainda uma biografia correspondente à maioria dos artistas, reproduções das 

suas principais obras e ligações para produtos associados. De salientar que a execução simultânea de 

uma ferramenta de tradução dos conteúdos escritos será um fator essencial à leitura e compreensão por 

parte dos alunos das informações apresentadas na língua inglesa. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_tipografia_em_portugal.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_tipografos-net.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_the_art_browser.pdf
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THE BIG DRAW (Draw and Fold Over) 

O The Big Draw – Draw and Fold Over promove o desenho colaborativo através da ideia e conceito de 

um cadáver esquisito gráfico em formato digital. A colaboração faz-se através de email ou rede social, e é 

limitada a 4 elementos. O desenho concluído pode ver-se na página web. É uma ferramenta bastante 

simples e intuitiva e permite desenvolver a criatividade. 

 

 

THE ENDLESS MURAL 

O The Endless Mural é uma aplicação online criada com a nova tecnologia html5 e que permite desenhar 

e realizar construções e composições visuais a partir de elementos gráficos e outros disponibilizados. A 

exploração é extremamente simples e permite composições visuais e gráficas com resultados fantásticos, 

quer se trate de desenhos, texturas ou mesmo outros elementos gráficos escolhidos com todas as 

potencialidades e ferramentas disponibilizadas. 

 

 

THINK DRAW 

O Think Draw é uma ferramenta de desenho online que permite criar e realizar imagens originais e 

divertidas usando variadas formas. É uma boa ferramenta para exercitar a parte criativa do nosso cérebro. 

Não necessita de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma 

ligação à rede tendo sido criado na tecnologia HTML 5 podendo utilizar-se dispositivos móveis como o 

iPod ou iPad. 

 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_the_big_draw.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_the_endless_mural.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_think_draw.pdf
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THISISSAND 

O Thisissand é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador realizar desenhos e pinturas simulando 

uma caixa de areia. A sua interface é bastante minimalista e a caixa de ferramentas e instruções é 

disponibilizada por um pequeno quadrado no canto superior esquerdo da interface. Basta selecionar as 

cores e com o clique do rato ir “deixando cair” a areia, da parte inferior para a parte superior da área de 

trabalho. 

A sua utilização é muito simples e intuitiva e os resultados bastante interessantes uma vez que também 

estimula a criatividade e a cognição. Em contexto de EVT é importante uma memória descritiva do projeto 

a realizar. 

 

 

TOONDOO 

O ToonDoo é uma ferramenta online, baseada no conceito da Web 2.0 que permite a qualquer utilizador 

criar um pequeno livro com uma história, tendo a liberdade de criar as suas próprias personagens, as 

falas ou narrações e os cenários. Basicamente, assemelha-se a uma ferramenta para criação de Bandas 

desenhadas ou Comics. Não necessita de qualquer software instalado no computador para além do 

browser da Internet e uma ligação à rede. Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é 

relativamente simples pois a maioria das ferramentas são de utilização muito intuitiva e direta. 

 

 

TOONLET 

Este recurso, Toonlet, permite uma exploração muito simples e breve da Banda Desenhada, 

possibilitando criar personagens e história em quadrinhos, editando cenários, cores, personagens e 

diálogos. 

Esta ferramenta é muito simples de utilizar e apelativa, podendo ser utilizada como motivação à temática 

BD/Comics em EVT e criação de alguns exercícios sobre a temática. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_thisissand.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_toondoo.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_toonlet.pdf
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TOONLOOP 

O Toonloop é um software de animação em stop motion, que permite ver o resultado final da animação à 

medida que se vai capturando novas frames. Este software foi desenvolvido com o intuito de apoiar o 

ensino dos novos media a crianças e como ferramenta de apoio a produtores de cinema. A sua interface é 

minimalista permitindo uma interação bastante versátil, pois o utilizador controla as suas funcionalidades 

através do teclado, do rato ou até mesmo de um gamepad. 

Este software tem versões para Linux, Windows e Mac. No entanto, aconselhamos o seu uso/instalação 

em Linux pois a versão disponibilizada é a completa. No caso da versão para Windows e Mac a versão é 

reduzida e pode não correr corretamente. No caso de sistemas operativos Windows, é necessária a 

instalação do Processing. 

O presente manual foi adaptado do original criado por Nelson Gonçalves acedido em 

http://www.intervir.net/?q=node/431 e traduzido e adaptado do original em inglês para Português acedido 

em http://toonloop.com/?q=how-to por Anete Fernandes no âmbito do presente estudo. 

 

 

TOONWAY 

O ToonWay permite-nos a criação de animações através de um „estúdio‟ online. Existem dois níveis de 

complexidade diferentes, um para iniciar e outro mais avançado. É possível partilhar as animações feitas 

através da internet para serem vistas, votadas e comentadas. A sua utilização é simples e intuitiva, sem 

grandes dificuldades de utilização, mesmo considerando que a interface está em Inglês (ou Francês). 

 

 

TOY THEATER ART 

O Toy Theater – Art é um espaço online que integra um conjunto de ferramentas de desenho, pintura e 

animação que se apresenta de uma forma bastante simples. Concebido numa linguagem intuitiva, permite 

que qualquer utilizador consiga desenvolver trabalhos de uma forma muito rápida. Estas ferramentas não 

necessitam de qualquer tipo de registo ou download. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_toonloop.pdf
http://www.intervir.net/?q=node/431
http://toonloop.com/?q=how-to
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_toonway.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_toy_theater_art.pdf
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TUPÍ 

O Tupi é um software livre que permite a execução de animações em 2D. È uma técnica baseada em 

planos para a criação de imagens que farão parte da animação – vulgarmente conhecido por desenho 

animado. Permite utilizar desenho e pintura e é de simples utilização. É uma excelente ferramenta para 

usar com auxílio dos quadros interativos. O pacote de instalação ou para compilação está disponível para 

sistemas operativos Linux e MAC. 

O presente manual foi adaptado do original, numa adaptação livre da versão em Inglês, e que está na 

página Wiki de apoio a este software. O software Tupí tem a sua interface em Português. 

 

 

TUX PAINT 

O Tux Paint é uma ferramenta de desenho para crianças entre os 3 e os 12 anos. Esta ferramenta 

combina um interface de uso fácil com efeitos sonoros divertidos e possui uma mascote de desenhos 

animados que funciona como guia para ajudar as crianças a usarem esta ferramenta. É uma ferramenta 

que necessita de download sendo aconselhado também o download dos carimbos. 

 

 

TUXPI.COM 

O Tuxpi.com é uma ferramenta online que permite aos utilizadores carregarem uma imagem do seu 

computador ou a partir de um endereço da Internet e, após escolherem um efeito ou moldura a criar 

nessa imagem/foto, o sistema disponibiliza a mesma para download sem que tenhamos que escolher ou 

alterar qualquer definição. Adicionalmente, são disponibilizadas algumas ferramentas para controlar as 

definições de cada efeito, variando e dependendo do que foi escolhido. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_tupi.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_tux_paint.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_tuxpi-com.pdf
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TWIDDLA 

O Twiddla é uma ferramenta de desenho colaborativo online. A partir do site, acedemos a uma aplicação 

online que corre em Java e na qual podemos realizar desenhos com ferramentas simples e, ao mesmo 

tempo, interagirmos com outros utilizadores que podem ser convidados a participar em simultâneo no 

trabalho através de um link/código de partilha ou por email. Permite ainda comunicação síncrona por 

áudio. É possível ainda carregar documentos e imagens para a área de trabalho e guardar tudo no final. 

Alerta-se que para Professores e Estudantes o Twiddla disponibiliza gratuitamente uma conta no seu 

plano PRO que no caso, a ser paga, custaria 14$ USD por mês. 

 

 

TWITDRAW 

O twitdraw é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador realizar desenhos e pinturas simples e 

partilhá-las de imediato no Twitter. Esta ferramenta permite ainda realizar um trabalho colaborativo no 

desenho e pintura até 3 utilizadores. É necessário ter uma conta de utilizador no Twitter. 

 

 

TYPEDIA 

O Typedia é um espaço na Internet que permite aos seus utilizadores classificar, partilhar, adicionar e 

pesquisar tipos de letra. É um recurso que pode ser utilizado como base de dados, onde podemos saber 

mais sobre cada tipo de letra, a sua história, onde surgiu e quem é o seu autor bem como outros dados 

técnicos e características de algumas fontes. 

 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_twiddla.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_twitdraw.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_typedia.pdf
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TYPEDRAWING 

O TypeDrawing é uma ferramenta que permite aos utilizadores criarem desenhos e composições gráficas 

utilizando para o efeito letras. Escrevendo uma pequena frase, o utilizador pode criar um desenho simples 

em que o tamanho e intensidade das letras serão dados pela velocidade mais ou menos rápida do 

movimento. A ferramenta possui uma vasta galeria e o trabalho, no final, aparece em animação, 

mostrando-se o processo construtivo. 

 

 

Typo Generator 

O Typo Generator é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar grafismos aleatórios tipo 

poster, com recurso a imagens recolhidas através de images.google.com que de alguma forma se 

relacionam com o texto introduzido. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer 

software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. Apesar de 

apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é extremamente simples e intuitiva. 

 

 

TYPOGRAPHY 

O Typography é uma ferramenta que permite a exploração de vários tipos e fontes, as suas 

particularidades e especificidades. 

É um recurso muito simples e apelativo para motivação para esta temática da tipografia e bastante 

educativo para explorar alguns conceitos da comunicação visual em EVT. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_typedrawing.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_typo_generator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_typography.pdf
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 ULTIMATE FLASH FACE 

O Ultimate Flash Face é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar e desenhar um rosto 

humano, com recurso ao pontilhismo. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. 

Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é muito simples e intuitiva. 

 

 

URBAN PAINTER 

O Urban Painter permite a qualquer utilizador criar um módulo de uma forma simples e intuitiva. 

Disponibiliza várias opções de composição através de ferramentas básicas de desenho. 

É um software que permite, de uma forma fácil e simples desenhar imagens simétricas, excelente para a 

abordagem dos conceitos de geometria em EVT. As pinturas podem ser gravadas no formato GIF, PNG 

ou BMP e, depois, utilizadas como módulo para criação de padrões. 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_ultimate_flash_face.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_urban_painter.pdf
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VISTAS 

O Vistas é uma aplicação interativa para Geometria Descritiva. Apresenta o essencial da geometria, de 

uma foram muito clara, nomeadamente: representação tridimensional de um objeto a partir das suas 

vistas ou alçados e representação de retas e planos relativamente aos planos de projeção. Para além da 

explicação dos conteúdos que vão acompanhando toda a apresentação, são ainda abordadas algumas 

generalidades sobre o tema. De salientar que existe também um guia de utilização quer para professores 

quer para os alunos. Esta ferramenta apresenta-se muito útil para exploração do conteúdo Geometria em 

EVT. 

 

 

Vivaty Studio 

O Vivaty Studio é uma ferramenta de criação de conteúdo web3d com elementos de modelação 

tridimensional (primitivos, operações booleanas, modelação por extrusão/varrimento/revolução, 

modelação por escultura com limitações). 

  

 

VOICE DRAWING 

O Voice Drawing é uma aplicação flash maravilhosa, pequena e que lhe permite criar desenhos usando 

apenas a voz. 

   

 

VRMLWorld 

O VRMLWorld é um portal Web3D que agrega espaços de realidade virtual não imersiva com diferentes 

dimensões. Os espaços disponíveis vão de locais imaginários à recriação de sítios reais. O principal 

objetivo destes espaços é a comunicação síncrona em chat 3D, sendo uma progressão tridimensional dos 

MUDs, MOOs e salas de IRC. Utilizando a tecnologia VRML (Virtual Reality Markup Language), na 

especificação VRML97 (.wrl) ou X3D, é possível criar espaços com vários graus de interatividade que 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_vistas.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_vivatystudio.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_voice_drawing.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_vrmlworld.pdf
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podem funcionar de locais de encontro virtuais a simulações. A visita a estes espaços requer a utilização 

do browser Internet Explorer, com Flash atualizado (módulos de chat) e o plugin BS Contact (visualizador 

de VRML). A sua vantagem em relação a mundos virtuais mais conhecidos (Second Life, Imvu) prende-se 

com a utilização de especificações abertas, baixos requisitos de recursos gráficos, sem necessidade de 

instalação de clientes e tráfego de dados pouco significativo. Permite a criação de salas de chat virtuais. 

 

 

VUVOX 

O VUVOX pode ser usado na criação de narrativas audiovisuais integrando texto, imagens, sons e vídeo 

num ambiente de interação simples de utilizar. Pode servir para contar uma história em imagens, 

montadas em forma de SLIDESHOW por exemplo. 

O Vuvox permite ainda: 

- Importar elementos de multimédia de diversas fontes online ou do próprio computador; 

- Organizar elementos de multimédia agrupados por temas; 

- Personalizar a aparência dos temas a partir de opções criativas; 

- Publicar o resultado interativo num canal próprio ou incorporar noutros espaços da Internet. 

Há ainda a possibilidade de criar interação com outros utilizadores, ou seja, após reunir arquivos de 

imagens ou vídeos, estes utilizadores podem navegar na nossa criação a partir de suas próprias 

escolhas. 

O Vuvox tem à disposição três ferramentas: Vuvox Express, Vuvox Collage, Vuvox Studio. No entanto, 

antes de conhecê-las, é necessário criar uma conta de utilizador gratuita. 

 

 

VYEW 

Com o Vyew podemos trabalhar um documento e apresentá-lo online com a colaboração de outros 

colegas, se assim pretendermos. O nível de interatividade é determinado pelo utilizador, e a apresentação 

pode integrar diversos recursos como fotografia ou vídeo. 

A ferramenta foi criada em Inglês, mas permite a utilização de qualquer idioma. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_vuvox.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_vyew.pdf
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WALLOVERS 

O Wallovers é uma ferramenta para criar diferentes módulos e padrões de forma lúdica. A manipulação e 

experimentação das diferentes hipóteses permitem compreender este conteúdo e de forma muito 

interessante pode ser aplicado em contexto educativa para abordagem dos conteúdos forma, geometria, 

entre outros. 

 

 

WEB POSTER WIZARD 

O Web Poster Wizard – Poster 4 Teachers é uma associação entre a Web Worksheet Wizard e Project 

Poster. É uma ferramenta gratuita baseada na Web e não necessita de qualquer software instalado no 

computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. Trata-se de uma ferramenta de fácil 

utilização que permite aos educadores e professores a criação de aulas, trabalhos e projetos podendo de 

imediato publicá-los online. Os estudantes têm a possibilidade de concretizar as tarefas propostas e criar 

os seus próprios projetos online. Professores e alunos podem também adicionar imagens e links nas suas 

páginas. Tanto os alunos como os professores necessitam de se registar online. 

Um exemplo é a criação de Cartazes e outros documentos e recursos para a área das Artes em geral e 

alguns, com possibilidade de adaptação ao contexto de EVT. 

  

 

WEVIDEO 

O WeVideo é uma aplicação online que permite aos utilizadores, a partir da criação de uma conta de 

utilizador gratuita (pode-se usar a conta Google ou Facebook), fazer edição de vídeo online de forma 

simples e muito intuitiva. Acresce ainda a maior funcionalidade desta aplicação que é a edição 

colaborativa. Para cada projeto podemos escolher colaboradores para que, connosco, de forma 

colaborativa possam editar vídeo online. 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_wallovers.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_web_poster_wizard.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_wevideo.pdf
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WHAT IS A PRINT 

O What’s a Print é uma ferramenta que permite aos utilizadores visualizarem as várias etapas do 

processo de 4 técnicas de impressão – Gravura, Xiligravura, Litografia e Serigrafia. Apesar de estarem em 

Inglês, é de fácil compreensão, recorrendo a explicações simples e com vários exemplos na galeria de 

trabalhos. 

 

 

WiiPlayable 

O Wiiplayable é uma ferramenta que permite a criação de imagens e desenhos com ferramentas muito 

simples e básicas. Este programa de pintura permite ainda desenhar com marcadores usando o wiimote. 

É um programa bastante básico e pouco complexo. Apesar de não oferecer muitas opções, é fácil de 

aprender e utilizar. Usado com destreza e paciência conseguem-se resultados ótimos. 

 

 

WITTY COMICS 

O Witty Comics permite uma exploração muito simples e breve de Banda Desenhada, possibilitando criar 

uma pequena história (uma tira com três vinhetas) em quadradinhos, editando cenários, personagens e 

diálogos. 

É um recurso muito simples e apelativo, podendo ser utilizado como motivação à temática BD. 

 

 

WORDLE 

O Wordle é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador fazer uma composição tipográfica, 

possibilitando deste modo a realização de cartazes, t-shirts, autocolantes, entre outros. É uma ferramenta 

baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador para além do 

browser da Internet e uma ligação à rede e uma impressora. Apesar de apenas estar disponível em 

Inglês, a sua utilização é muito simples e intuitiva, obtendo-se, em poucos minutos o resultado final. 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_what_is_a_print.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_wii_playable.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_witty_comics.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_wordle.pdf
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WRITE COMICS 

O Write Comics é uma ferramenta que permite a criação de vinhetas ou tiras de Banda Desenhada de 

forma muito simples e intuitiva. 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_write_comics.pdf
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XARDES VIVES 

O Xardesvives é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador consultar, interagir e recolha de 

informação sobre diferentes categorias ligadas à educação e expressão plástica. 

É um espaço bastante completo e abrangente quanto a temáticas dentro da área, com propostas de 

exploração diversas e remetendo para outros recursos externos. 

 

 

  

XPIVOT ANIMATOR 

O XPivot Animator é um software gratuito para animação. O seu princípio de funcionamento baseia-se 

na criação de figuras que não são mais que esqueletos. Esqueletos esses realizados por pequenos 

segmentos de reta parecidos com fósforos, tal e qual alguns desenhos muito infantis. A interação com a 

ferramenta é extremamente simples e podemos criar os nossos próprios “objetos” a animar. Em contexto 

de EVT é uma ferramenta fundamental para a aprendizagem dos princípios de animação e dos tipos de 

movimento e estruturas de objetos/personagens a animar. 

  

  

XTRANORMAL 

O Xtranormal é uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquersoftware instalado no 

computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede (apesar de também existir uma versão 

offline para instalar chamada STATE). Esta ferramenta permite a criação de animações a partir de um 

guião de uma história, convertendo o texto em audio. Permite selecionar as personagens e os cenários. 

Inserem-se as falas e músicas. Escolhem-se os gestos, as emoções e os ângulos da câmara. Tudo isto 

de uma forma bastante simples e intuitiva. Para finalizar, este recurso permite partilhar as animações 

criadas através do Youtube, Facebook ou MySpace, assim como embuti-las em sites ou blogues. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_xardes_vives.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_xpivot_animator.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_xtranormal.pdf
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YANDEX 

O Yandex é uma ferramenta que disponibiliza uma versão online ou offline, para instalação em sistemas 

operativos Windows, para desenho e pintura, com possibilidade de realização de trabalhos de animação. 

Apesar desta aplicação ter o seu formato nativo na língua Russa, a interface não tem quaisquer menus de 

texto sendo fácil de perceber todas as ferramentas apresentadas pela iconografia utilizada, sem 

necessidade de perceber russo. De qualquer forma, no site da ferramenta, pode ser ativada a ferramenta 

de tradução automática disponibilizada pelo Google que traduz com alguma eficiência a página de Russo 

para Português. 

Ferramenta online: http://kraski.yandex.ru/new.xml 

Download: CARREGAR AQUI (6 Mb) 

 

 

YOUNG TATE COLOUR 

O espaço Young Tate Colour é uma ferramenta inserida no conjunto de particularidades que o site de 

referência das galerias/museus Tate proporciona. Neste caso o enfoque é dado à temática da cor, à sua 

teoria e uso na área das artes. 

 

 

YOURFONTS 

O YourFonts é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar a sua própria fonte (tipo de letra). 

É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de qualquer software instalado no computador 

para além do browser da Internet e uma ligação à rede, um scanner e uma impressora. Apesar de apenas 

estar disponível em Inglês, a sua utilização é muito simples e intuitiva, obtendo-se, em poucos minutos o 

resultado final (o tipo de letra) que se pode descarregar e instalar no sistema de fontes do nosso 

computador pessoal. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_yandex.pdf
http://kraski.yandex.ru/new.xml
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=245/cid=2231/*http:/narod.yandex.ru/disk/get/7915188000/YandexKraskiSetup.exe
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_young_tate_colour.pdf
http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_yourfonts.pdf
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YOUR STUDIO 

O Your Studio – Saatchi Gallery é uma ferramenta de pintura online que acedemos a partir do site de 

uma galeria de arte – Saatchi Gallery, na qual realizamos a nossa pintura com diferentes instrumentos. É 

de utilização extremamente simples e não requer grande período de aprendizagem sendo, por isso, 

também limitada para explorações ao nível médio ou avançado. Ideal para iniciar algumas “brincadeiras” 

na pintura. 

 

 

 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_your_studio.pdf
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ZIMMER TWINS 

O Zimmer Twins é um site que incorpora uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar um filme 

animado ao estilo de Comics, no caso animados. É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita 

de qualquer software instalado no computador para além do browser da Internet e uma ligação à rede. 

Apesar de apenas estar disponível em Inglês, a sua utilização é extremamente simples e intuitiva. 

 

http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_zimmer_twins.pdf

