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• Você pode traduzir para Português Brasil



Clique em Iniciar Novo Projeto, dê um nome e
aperte OK

















https://www.youtube.com/watch?v=KQ6zr6kCPj8
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Testando usando o MIT App Inventor 2 Companion



http://www.appinventor.org/appInventor2Changes

Testando usando o MIT App Inventor 2 Companion



OU ...





OU ...



Baixar o emulador para PC
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html

 
Podemos utilizar o emulador para computador. No

endereço acima encontramos instruções para instalar
em seu PC.

Desta forma, não precisaremos de um dispositivo Android
para realizar os testes.
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Hora de testar novamente















































Crie um novo
projeto



Adicione uma
Legenda, uma Caixa
de Texto e um
Botão



Modifique os nomes
dos
componentes e as
propriedades para
ficar assim:



No txt_URL, coloque
na propriedade Dica:
http://



Adicione uma nova tela
ao seu projeto. Dê o
nome de navegar.



Adicione um
HorizontalScroolArrangement
e ajuste a largura para
preencher principal



Acione a propriedade Rolável da
nova tela. Depois insira dois
botões no
HorizontalScroolArrangement



Abaixo do
HorizontalScroolArrangement (fora
dele) insira um NavegadorWeb
 



Nos blocos desta
tela navegador
coloque o seguinte:



Selecione a Screen1
para voltarmos à
tela inicial do
projeto



Coloque agora estes
blocos na Screen1



Agora é só testar...



E se eu quisesse
algo um pouco mais
avançado?



Crie um novo
projeto.
Vamos criar um
Bate Papo online



Altere a propriedade
Orientação da
Screen para Retrato
(Portrait)

Marque a opção Rolável .
Coloque um título na
Screen1 (Bate Papo por
exemplo)



Monte a estrutura
com  3 Caixas de
texto,
2 Legendas, 1 botão



Na caixa de texto 1,
desmarque a opção Ativado.
Em Largura, selecione
Preencher principal

Apague o conteúdo da
caixa Dica. Acione a
opção MultiLinha

Preencher principal

Troque a CorDeFundo para
Cinza e a CorDeTexto para
Laranja



Renomeie a
CaixadeTextos 1 para
txt_Mensagens



Selecione a Legenda1 e
escreva, em Texto,
Nome:



Em CaixaDeTexto2,
apague o texto em Dica,
na Largura, selecione
Preencher principal e
renomeie para
txt_Nome



Selecione a Legenda2 e
escreva, em Texto,
Mensagem:

Mensagem:



Em CaixaDeTexto3,
apague o texto em Dica,
na Largura, selecione
Preencher principal e
renomeie para
txt_Mensagem

Txt_Mensagem



No Botão1, Selecione
Preencher principal em
Largura, coloque em
Texto, Enviar, e renomeie
para
btn_Enviar



Em Sensores, adicione
um Temporizador ao
projeto



Em Armazenamentos,
adicione um
TinyWebDB que será
um banco de dados
na WEB



Vamos aos códigos..
. De blocos é claro ;)



Podemos melhorar a
atualização das
mensagens



Infelizmente estão
atualizando a plataforma e
pode sair do ar. Foram
introduzidas limitações:
250 campos até 500 char.



Para finalizar,
vamos ver como
distribuir nosso APK



Existem duas opções:
A primeira fornece um
QRCode para download
direto no aparelho



A segunda é fazendp o
download do APK para
o PC e distribuir
posteriormente



Espero que tenham aproveitado o mini-curso.
 
Qualquer dúvida:
 
portari@gmail.com
 
https://www.facebook.com/sergioportari
 


