
 

Exploração de diferentes 

tipos de aplicações 
 
Neste momento já deves ter uma lista de funcionalidades para a tua 
aplicação móvel. 
 
E devias ter desenhado como queres que seja com o teu protótipo de papel. 

 

Abaixo estão alguns tutoriais diferentes para seguires, dependendo do tipo 
de aplicação que estás a construir. 

 
Consulta os tutoriais listados e segue os que utilizam algumas das mesmas 

funcionalidades ou componentes que planeias utilizar na tua aplicação. 

Embora eles possam não ser exactamente como a aplicação que queres 

fazer, dar-te-á um exemplo para começares. 

 



 
Não te limites a ver o tutorial - faz a aplicação também! Cada pequena 

codificação que fizeres vai ajudar-te a fazer de ti o melhor programador que 

possas ser! 

 
Se não vires um tutorial abaixo que tenha algumas das mesmas 
funcionalidades que queres adicionar à tua aplicação, há muitas outras 
formas de encontrar ajuda! 

● Google "App Inventor" e qualquer funcionalidade que queiras.  Por 
exemplo, podes fazer um "quiz da App Inventor" do Google se quiseres 
fazer um "quiz da App Inventor" que faça um "quiz" dos utilizadores 
sobre um tópico. 

● Visita http://appinventor.mit.edu/tutorials e procura outros tutoriais que 
possam ser úteis. 

● Visita https://community.appinventor.mit.edu, o fórum da comunidade 
para utilizadores de App Inventor, e coloca lá uma pergunta. Muitos 
outros App Inventors visitam esse site e ajudam outros que precisam 
de assistência.  



 

 

Aplicativo de Login 
Neste tutorial, aprende a adicionar uma funcionalidade de login à tua 
aplicação. Os utilizadores têm de introduzir um nome de utilizador e palavra-
passe para se registarem e usarem a aplicação! 
 
O componente CloudDB é usado para armazenar a informação do utilizador. 
https://youtu.be/N3b_UR2homc 

 

Aplicativo Voluntário 
Neste tutorial, aprende a fazer uma aplicação que usa um mapa para os 
utilizadores localizarem locais e descobrirem mais informação. 
 
Esta aplicação usa a componente Mapa para permitir aos utilizadores 
encontrar oportunidades de voluntariado na sua área. Também utiliza o 
componente PhoneCall para que os utilizadores possam chamar a 
organização a partir da aplicação para se voluntariarem, e o componente 
WebViewer para mostrar páginas web na aplicação. 

 
A Parte 1 mostra-te como tornar o mapa e os marcadores parte da 
aplicação. 
https://youtu.be/W4Q-DvLI-OM 
 
A Parte 2 mostra-te como adicionar um segundo ecrã para mostrar o 
número de telefone e website, e permite ao utilizador fazer uma chamada 
telefónica para a organização. 
https://youtu.be/hjEqypnKIhk 



 

 

Aplicação de Chat 
Neste tutorial, aprende a usar o CloudDB para criar uma aplicação onde os 
utilizadores podem enviar mensagens uns aos outros. Isto pode ser o início 
de uma funcionalidade de fórum de utilizadores numa aplicação, e mostrar-
te o básico da partilha de informação entre utilizadores de uma aplicação. 
 
Clica na imagem abaixo para ires ao tutorial! 

 
 

  



 

Aplicativo localizador 

verde 
 
Neste tutorial, aprende a usar o TinyDB para criar uma aplicação onde os 
utilizadores podem seguir as suas actividades verdes do dia-a-dia. A sua 
informação rastreada é armazenada no dispositivo móvel para que possa 
ser actualizada todos os dias. 
https://youtu.be/-bsJSxqtj2E 
 
Neste tutorial avançado, podes adicionar ao Rastreador Verde usando uma 
componente de Relógio para ver se o utilizador fez actividades verdes um dia 
após o outro, e podes recompensá-lo pelo seu compromisso de ser verde. 
https://youtu.be/4IGX1xVqd4Y 
 
Este tutorial dá-te algumas dicas sobre como podes alterar valores na tua 
aplicação para te ajudar nos testes. Neste caso, estás a "enganar" a tua 
aplicação guardando o último dia em que fizeste algo verde, para que 
possas testar a nova funcionalidade de seguimento do dia a partir de cima! 
https://youtu.be/30zqeuDlZw8 

 
 
 


