Book Builder
1- Abra o Internet Explorer e coloque na barra o seguinte endereço eletrónico:
http://bookbuilder.cast.org/
Crie a sua conta de utilizador clicando em: criar uma conta

Preencha todos os campos

2- Volte à página inicial: http://bookbuilder.cast.org/ e entre com o seu nome de
utilizador/a e com a sua senha

3 - Depois, carregue em Criar e Editar os Meus Livros

4- De seguida, clique em começar um livro novo

5- Preencha os campos que se apresentam. Selecione os assistentes que falam português.
Após os campos preenchidos clique em submeter.

6- Selecione um modelo para a capa do livro

7- Insira o título, a imagem, o som e os assistentes (se assim o desejar) na capa do livro.
Sempre que inserir texto, imagem e
som tem que clicar em guardar.

É sempre necessário preencher o
campo que diz fonte (com o endereço
do sítio de onde foi retirada a imagem)
quando as imagens são retiradas da
internet

8 – Para adicionar a página seguinte clique em adicionar página depois

9- Se pretende que o seu livro tenha um índice selecione o formato Tabela de Conteúdos

Dê um título à sua tabela de conteúdos

10 – Para continuar o livro clique em adicionar página depois, escolha o formato e insira o
texto, a imagem, o som e os assistentes como indicado no ponto 7

Agora necessita de preenche o título que irá aparecer na tabela de conteúdos (se desejar que
apareça, caso não o deseje não necessita de preencher)

11- Após ter criado todas as páginas do livro insira um glossário

12- Carregue no botão que diz: Adicionar novo Termo do Glossário

13- Escreva a palavra do texto que deseja que apareça no glossário e clique em guardar

14- De seguida, carregue no botão que diz: adicionar/Editar texto e escreva o significado da
palavra e não esqueça de guardar.

15 – Quando o livro estiver concluído volte ao início do livro e clique em livro concluído

E clique em guardar

16 – Para publicar o livro clique em publicar e de seguida clique em publicar para a biblioteca
pública
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