Oficina App Inventor

Checklist de preparação de oficina
Referente ao laboratório de
informática

 Verificar a conexão com internet dos computadores, possuem acesso?
 Verificar o acesso ao site do App Inventor pelos computadores, através do link:
<http://appinventor.mit.edu>.
 Verificar acesso ao WiFi para os smartphones dos alunos, é possível conectar
um smartphone na rede WiFi e possuir conexão com a internet? (Não é
necessário ter uma conta cadastrada para utilizar a internet, como na UFSC?).
 Verificar a conexão do App Inventor com o smartphone, é necessário ter o
aplicativo “MIT AI2 COMPANION” instalado, realizar o login no site do App
inventor e abrir um projeto. Clicar em “Conectar”->”Assistente AI” e scanear o
QR Code que irá aparecer na tela do computador utilizando o aplicativo “MIT
AI2
COMPANION”.
Procedimento
ilustrado
no
link:
<http://appinventor.mid.edu/explore/ai2/setup-device-wifi.html>. Em caso de
alguma dúvida relacionada a problemas com essa conexão: <
http://appinventor.mid.edu/explore/support/explain-wifi-connection-2.html>.
 Realizar a instalação do Emulador para usar com o App Inventor (em caso de
algum problema na rede WiFi ou no smartphone). Disponível no link:
<http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html>.
 Verificar acesso das contas Gmail no App Inventor, realizando o login de cada
uma das contas no site do App Inventor.

Referente a infraestrutura a
ser utilizada pelo instrutor

 Verificar a conexão com a internet do computador a ser utilizado pelo
instrutor, possui acesso?
 Verificar acesso ao site do App Inventor.
 Verificar acesso aos slides.
 Verificar acesso aos roteiros.
 Verificar se é possível utilizar o projetor usando o computador do instrutor.

Referente a oficina








Impressão de TCLEs
Impressão dos Questionários (Pré-aluno, Pós-aluno, Instrutor)
Impressão da lista de presença.
Impressão da lista de grupos.
Criação de contas gmail para uso no App Inventor.
Carregar bateria da câmera para tirar fotos durante a oficina.

Referente aos participantes
(antes ou no início da oficina)






Receber TCLEs assinados.
Receber Questionário Pré-Unidade preenchido.
Possui Smartphone Android?
Está instalado o aplicativo MIT AI2 Companion?

