Ferramenta preenchimento
Para preencher uma figura com
cor, clicar em preenchimento.
A partir da paleta de cores,
seleccionar uma cor de preenchimento.

Alterar a forma da figura
Seleccionar a figura.
Clicar numa das alças de dimensionar objecto.
Se quiser manter rácio de proporção clicar em
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Manter premido a caneta e arrastar a alça até o
objecto ter o comprimento ou altura desejados.

Clicar na figura a preencher.

Copiar e duplicar objectos
Mover uma figura
Seleccionar a figura.
Manter premido a caneta, arrastar e largar a
figura onde pretender na página actual.

Rodar uma figura
Seleccionar a figura.
Clique em rodar objecto.
Manter premido a caneta e arrastar o cursor à
volta para alterar o ângulo de rotação da figura.

Aumentar (ou diminuir) uma figura
Seleccionar a figura.
Clicar em aumentar (ou diminuir)
tamanho do objecto para alterar o tamanho em
pequenos incrementos.
Repita até a figura ter o tamanho correcto.

Copiar e colar um objecto (em qualquer página):
Seleccionar objecto.
A partir do Menu Editar, seleccionar Copiar.
Clicar no Menu Edição do objecto e seleccionar
Copiar.
De seguida, navegue até onde pretende colocar a
cópia do objecto, clicar onde pretende inserir o objecto
e, a partir do Menu Editar, seleccione Colar.
Duplicar um objecto (na mesma página):
Seleccionar objecto:
Clicar na Alça de Selecção de Duplicar.

Utilizar o lixo do flipchart

Como utilizar o quadro
interactivo?
(Noções básicas)

Se o Lixo do flipchart estiver visível, pode eliminar
objectos de duas formas:
Arrastar o(s) objecto(s) para o lixo do flipchart e largá-lo(s) quando aparecer uma seta vermelha no lixo
do flipchart.
Seleccionar o(s) objecto(s), em seguida, clicar no
lixo do flipchart para os eliminar.
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O ActivInspire Professional

A barra de ferramentas principal

Ferramenta caneta

A seguinte imagem mostra uma miniatura da janela do ActivInspire Professional.

Estas são algumas das principais ferramentas do
ActivInspire

Para escrever: Clicar na ferramenta
caneta. Começar a escrever.

Página anterior
Página seguinte
Paleta de cores
Tamanho da caneta
Deslizador para escolher
tamanho da borracha ou
caneta
Mais ferramentas
Seleccionar
Barra de ferramentas principal
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Figuras

A ActivPen (caneta)

Texto

A caneta controla o cursor como um rato
do computador.

Limpar

Pressionar a ponta da caneta
no quadro tem a mesma função
que clicar no lado esquerdo do
rato de um computador.
Ao pressionar neste botão, a
caneta exerce a mesma função
que clicar no lado direito do
rato de um computador.

Restaurar a página
Anular
Refazer

Para escolher a cor
da caneta:
Escolher uma cor a partir
da lista de paleta de
cores.
Para
alterar
as
espessura da caneta:
Clicar no "deslizador" ou
no ícone de prévisualização que se
encontra por cima do
deslizador.

Ferramenta borracha
Para apagar: Clicar na ferramenta borracha e passar por cima da área que se
pretende apagar.
Para alterar a
espessura da borracha:
Utilizar o "deslizador"
ou clicar no ícone de
pré-visualização que
se encontra por cima
do deslizador.

