Roteiro Oficina – App Inventor

Exportação e Importação de um Projeto no App Inventor
Este roteiro tem como intuito auxiliar no processo de exportação de um projeto do site do App Inventor e
também no processo para a importação de um projeto ao site do App Inventor. Também são abordados os
passos necessários para a instalação do aplicativo no smartphone.

1. Exportar um projeto no App Inventor
Para ser realizado o processo de exportação de um projeto é necessário que já exista um projeto criado no
site do App Inventor. Deste modo, devemos abrir o projeto, clicando no mesmo, através da lista dos
projetos.

E então clicar na aba “Projetos” e selecionar a opção “Exportar o projeto selecionado (.aia) para o meu
computador.

Como resultado, deve ser iniciado o download de um arquivo com o nome ‘NomeDoProjeto.ai’ para o seu
computador. Este é o arquivo que pode ser compartilhado, e será utilizado para ser importado no App
Inventor.
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2. Importar um Projeto ao App Inventor
Para podermos importar um projeto ao App Inventor é necessário que ele tenha sido exportado como o
procedimento descrito no Item 1. Exportar um Projeto no App Inventor. Deste modo, devemos possuir um
arquivo com a extensão “.aia”.
Para realizarmos a importação do arquivo “.aia” para o App Inventor basta clicarmos em “Projetos” e
selecionar a opção “Importar projeto (.aia) do meu computador”.

Agora devemos selecionar o arquivo que desejamos importar ao App Inventor, para isto, clicamos em
“Escolher Arquivo” e devemos encontrá-lo nas pastas do nosso computador.

Lembre-se, o arquivo importado deve possuir a extensão “.aia” e o nome do arquivo não deve possuir
espaços e nem caracteres especiais (p. ex. acentos, símbolos).

Após selecionar o arquivo desejado devemos clicar em “OK”.
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Agora o projeto foi adicionado a lista dos seus projetos no App Inventor.

3. Instalação do aplicativo no smartphone
Para fazer a instalação da versão final no seu smartphone basta clicar em “Compilar-> App ( Fornecer o QR
Code para .apk) e usar o Aplicativo MIT AI2 Companion já instalado no seu smartphone clicar em “Scan QR
code” e prosseguir com a instalação.
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