eMysteries_Instruções de funcionamento
1. Como posso criar uma conta?
•
•
•
•
•

Vá à página principal do Ambiente Interativo: https://emysteries.eu/en/interactiveenvironment
Clique em "Criar uma conta".
O formulário de inscrição aparecerá. Preencha o seu nome, email, nome de utilizador,
crie a sua senha e registe-se.
Receberá um email de eMysteries que a sua conta foi criada e deve ser ativada antes de
poder utilizá-la, clicando no link ou copiando o endereço e colando-o no seu browser.
Após a ativação, pode iniciar sessão em https://emysteries.eu/en/interactiveenvironment usando o seu nome de utilizador e senha.

2. Como posso criar uma história?
•
•
•
•

•
•

Clique em "Criar a minha história".
Acima de cada passo existem dicionários online para que possa procurar o significado de
uma palavra e encontrar sinónimos para o apoiar na criação da sua história.
Siga todos os passos, usando o botão Próximo/Anterior) para escrever uma história
completa.
Carregue uma imagem (se quiser). Encorajamo-lo a fazer o carregamento de uma imagem
porque:
• As imagens captam a atenção do leitor.
• As imagens mantêm o interesse do leitor.
• As imagens motivam o leitor a ler uma história.
• As imagens ajudam os leitores a entender uma história.
Prima o botão " Aplicar", caso queira guardar a sua história enquanto a edita, para recuperála mais tarde.
Prima o botão "Guardar" quando terminar a sua história.

3. Como posso ver a minha história?
•
•

Clique em "As minhas histórias".
Pode editar, ver, ou apagar as histórias que criou.

4. Como posso ver todas as histórias?
•
•

Clique em "Ver todas as histórias".
As histórias policiais estão disponíveis e funcionam como recursos diretos e exemplos
para melhor compreensão do que deve ser uma história policial e quais os passos a seguir
para criar uma história deste tipo.

•

•
•
•

As histórias disponibilizadas como amostras têm um glossário incorporado para apoiar os
leitores na definição de termos desconhecidos ou no enriquecimento vocabular das suas
próprias histórias.
Nas histórias disponibilizadas como amostras há termos destacados, cujos significados
podem ser encontrado no início de cada passo.
Pode selecionar ler todas as histórias criadas por utilizadores numa mesma língua,
selecionando o idioma.
Mude o idioma se quiser ler histórias noutras línguas.

5. Como posso ler uma história?
•
•
•
•
•

Clique na história que deseja ler.
Descarregue a história.
Imprima a história.
Escreva um comentário a propósito da história.
Será notificado se alguém adicionar um comentário à sua história.

6. Como utilizar legalmente imagens com direitos de autor?
•

Veja o guia visual no seguinte link para ajudá-lo a decidir se pode usar uma imagem
específica ou não: https://blog.kenkaminesky.com/2017/07/27/how-to-legally-usecopyrighted-images-infographic/

7. Onde posso obter imagens que não têm direitos de autor?
Aqui estão alguns sites que poderá pesquisar para obter imagens incríveis sem ter de pagar
direitos de autor.
•
•
•
•
•
•
•
•

StockSnap.io. oferece uma grande seleção de imagens de alta resolução e é atualizado
diariamente.
Shopify.
Burst by Shopify.
Unsplash.
Pixabay.
Gratisografia.
Free Digital Photos.
Free Images.

