


Abra o catálogo de objectos na 
categoria Apresentação e arraste 
para o Mundo um Palco



Na categoria Storyboard clique 
e arraste um Contentor para 
uma zona livre do Mudo.



Feche o catálogo de objectos e 
redimensione o palco e o 
contentor para um tamanho 
adequado (também o pode 
fazer mais tarde)



Inicie o interface de desenho, e crie um 
objecto para animar.  Quanto terminar 
clique no botão Fica, na paleta.
Note que também pode importar os 
objectos a partir de ficheiros de imagem.



Seleccione o objecto (ALT+Click) 
desenhado para duplicar e criar 
novos objectos semelhantes 
para serem alterados (clicar no 
ícone verde e arrastar)



Redimensione os objectos para caberem 
dentro do Contentor e coloque-os pela 
ordem que deverá ser utilizada na animação. 
Pode refazer a ordem sempre que quiser. 
Clique no objecto, arraste-o para o 
contentor e solte-o no lugar que pretender.



O Contentor mostra o 
objecto inicial em destaque 
e os restantes objectos pela 
ordem que definimos.



Seleccione o primeiro 
objecto do Contentor. 
Clique em simultâneo na 
tecla ALT e no botão do rato 
para activar a visualização 
dos halos do objecto.



Crie uma cópia do objecto 
do Contentor arrastando o 
halo de duplicação.
Coloque a cópia no Palco.



Seleccione o objecto que está no Palco e 
abra o visualizador respectivo. 
Dê  um nome ao objecto para mais fácil 
referenciação quando for necessário.
Arraste um guião vazio para o Mundo



No Visualizador seleccione a 
categoria de acções miscelânea
e arraste para o guião uma tira 
boneco parece com ponto.



Seleccione o Contentor e 
active o visualizador.



No visualizador do Contentor
seleccione a categoria colecções
(clique no nome da categoria 
básico e escolha na lista).



Seleccione a tira Contentor 
playerAtCursor .



Arraste e solte a tira Contentor 
playAtCursor em cima do 
mosaico ponto que está na tira 
existente no guião.



Arraste e solte no guião, uma 
tira Contentor cursor, tendo o 
cuidado de agarrar a tira pela 
seta de cor verde.



Clique no mosaico cursor
para alterar a acção. 
Escolha acrescentar.



Clique no botão de ensaio 
(halo amarelo) do guião
para experimentar a 
animação programada.
Observe o destaque do 
objecto exibido, indicado 
pelo cursor no Contentor.



Seleccione o Palco e altere a 
cor e as dimensões, se achar 
necessário (o palco pode ser 
transparente!).



Clique no relógio do guião 
e aguarde um instantes. 
Depois, quando surgir a lista 
de valores, escolha um mais 
baixo para reduzir o número 
de imagens a utilizar por 
segundo…



Novamente, no catálogo de 
objectos, seleccione 
Storyboard e arraste daí para 
o Mundo um eToy Status.



No guião clique no mosaico 
normal e escolha em pausa na 
lista de estados do guião. 
Dessa forma, o guião pode ser 
controlado com o eToy Status.



O projecto está pronto! 
Experimente clicar em cada um 
dos botões: go, step e stop. 
Observe o que acontece no palco.



Pode embelezar o 
cenário ou acrescentar 
outras informações...



Vamos ocultar os objectos que 
não são necessários:
No menu Ajuda, seleccionamos 
esconde todos os Visualizadores



Para esconder a Barra de Menus, 
clique em Configuração ou clique 
no Mundo com o botão direito 
do rato e desmarque o item 
mostra barra de menus.



Quando a Barra de Menus não está 
disponível, o menu de contexto é 
mais extenso, permitindo aceder a 
todas as funcionalidades que existem 
na barra. Para guardar o projecto, 
clique no menu Projecto e depois em
guardar o projecto. 



Preencha a informação relativa 
ao nome do ficheiro e depois 
em Ok. Na caixa de diálogo 
final, clique no botão central 
Guardar neste computador.


