Roteiro Oficina – App Inventor

Criar Conta e Configurar App Inventor
1. App Inventor 2: Fazer login ou criar conta
Entre no site: http:/appinventor.mit.edu, e clique no botão “Create Apps” no canto superior direito da tela.

Após clicar no botão, será solicitado fazer o login com uma conta existente do google ou criar uma nova.
1. Fazendo o login com uma conta existente:
Para fazer o login com uma conta existente, basta preencher os campos com um email do gmail, p.ex.
anonimo@gmail.com e a senha referente ao email. Pule ao passo 3.

Preencher o email,
clicar em
“Próximo”,
preencher a senha
e clicar em
“Login”.

2. Criar uma conta:
Caso não possua uma conta gmail, deve-se criar clicando no botão “Criar uma conta”.
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Ao clicar no botão “Criar uma conta” você será redirecionado para uma página contendo um formulário para
criar a sua conta de email. Preencha os campos com informações válidas e anote em um papel o seu email e
a senha cadastrada.

Preencha todos os
campos e ao final
clique no botão
“Próxima etapa”.

Após clicar no botão “Próxima Etapa” irá abrir uma nova página. Clique no botão “Prosseguir para Google
Developers Console”.

3. Após clicar realizar o login ou clicar no botão “Prosseguir para Google Developers Console”, você irá ser
redirecionado para uma outra página. Onde deve ser selecionado a conta desejada para fornecer a
permissão para utilizá-la no site do AppInventor (Selecione a conta criada ou a que foi feito o login).

Selecione a
conta, e depois
clique no botão
“Allow”.

anonimo@gmail.com
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4. Ao clicar no botão “Allow” você vai ser direcionado para a página de aceitação dos Termos de Serviço do
App Inventor. Clique no botão “I accept the terms of service!” para prosseguir ao site do App Inventor.

Clique no botão
“I accept the
terms of
service!”.

5. Caso apareça uma janela como esta:

Clique em “Continue”.
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2. Trocando o idioma para Português
Agora, todos devem estar conetados com a sua conta no site do App Inventor na página “Meus Projetos”.
Para realizar a troca do idioma do sistema para português, é necessário clicar no botão “English” e selecionar
“Português do Brasil”.

Clique no botão
“English” e
selecione
“Português do
Brasil”.

3. Instalação Aplicativo Suporte AppInventor
Para a utilizar a ferramenta de teste e também para instalar o aplicativo desenvolvido no dispositivo android
é necessário realizar o download do aplicativo MIT AI2 Companion disponível na Google Play.
Link GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3
Este aplicativo irá ser utilizado durante os roteiros de desenvolvimentos.

Agora, todos devem estar conetados com a sua conta no site do App Inventor. Para prosseguir, selecione o
roteiro de algum aplicativo exemplo para realizar o seu desenvolvimento.
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