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Tutorial 

Book Creator 
disponível apenas com o navegador  

Google Chrome 
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- Aceda à página https://bookcreator.com, escolha a opção Sign In (1), selecione 
Teacher sign in (2) e crie ou entre numa conta através das opções apresentadas (3). 
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- Opções: livros e recursos (1) , criar novo livro (2), vista de página (3), definições (4), 
gerir livros (5), publicar livros (6), ler livro online (7), ajuda online (8). 
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- Para criar um novo livro, escolha a opção New Book (1) e o 
formato (2) que pretende usar. 
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- Pode começar a criar o novo livro inserindo formas ou elementos de 
media (1) e configurando as páginas (2).  
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- A opção Import (1) permite pesquisar/inserir imagens (2), inserir mapas (3), 
importar ficheiros [imagem, vídeo…] (4), importar ficheiros da Google Drive 
(5) e inserir código HTML (6) nas páginas. 
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- Opções: Camera (1) permite inserir imagens ou vídeo; Pen (2) permite 
desenhar manualmente nas páginas do livro; Text (3) permite a introdução e 
edição de texto; Record (4) permite gravar voz que pode ser incluída no livro. 
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- Durante a edição o sinal         assume diferentes funções consoante o 
elemento selecionado.  
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- Depois do livro pronto, pode vê-lo online (1). Na nova janela há novas 
opções: publicar, descarregar ou imprimir o livro criado (2), configurar 
diferentes parâmetros de visualização (3) e ouvir a leitura dos textos 
[apenas em inglês] (4). 
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Bom trabalho com o 

Book Creator 


