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1 – Acessar a página Fábrica de Aplicativos em:

www.fabricadeaplicativos.com.br

LEMBRE-SE DE SALVAR SEU 

TRABALHO À CADA 

MUDANÇA DE TELA

http://www.fabricadeaplicativos.com.br/


Acessando...
2 – Criar um acesso (com qualquer conta de email):



3 – Clicar no botão roxo:

3.1 - Escolha uma
das opções de layouts

3.2 – Depois de selecionar
o escolhido, clicar em “editar”



4 – Tela do design inicial

O menu “cores” aciona
a paleta do lado direito.
Escolha a que quiser.

LEMBRE-SE DE SALVAR SEU 

TRABALHO À CADA 

MUDANÇA DE TELA.



Imagens do Tema

Aqui você tem 3 áreas:
• Imagem de abertura
•Cabeçalho
• Imagem de fundo

Escolha um já existente ou 
importe alguma que queira



Layouts do Menu

Verifique outras opções de
layouts, se quiser.



Busca no Menu Particularmente, não explorei
muito esta opção.



2 - Conteúdo

Agora começa a diversão.

Clique nas abas no menu do

lado esquerdo e ARRASTE para

a tela do celular.



3 – Informações do Aplicativo
Nome do seu aplicativo, descrição,
categoria e subcategoria.



3 – Seus Ícones
Aqui você escolhe o ícone (imagem)

que será exibida do celular de quem

baixar o seu aplicativo.



3 – Opções de login

Sugestão: deixe esta opção desativada.



Quando você concluir o aplicativo, aparecerá esta tela, que contém o endereço e o QR-Code.

Daí, é só distribuir a informação.



Meu aplicativo “TQE” (https://app.vc/tiquatira-tqe) contem links para uma outra
página simples que criei, onde mantenho o banco de arquivos PDF que são
mostrados no celular. Na verdade esse aplicativo que fiz apenas contém links
de páginas de outros endereços que são reunidos e mostrados com a mesma
finalidade, pois é uma disciplina do 1º módulo.

Página que criei em www.wix.com com os arquivos em PDF e imagens:

https://app.vc/tiquatira-tqe
http://www.wix.com/


Este outro aplicativo que montei se baseia apenas em imagens. É mais simples 

de ser criado. A dica é, antes de iniciarem a criação do aplicativo, tenham uma 

pasta separada com todos os arquivos que desejam anexar.

https://app.vc/quimica_tqt

https://app.vc/quimica_tqt


https://app.vc/tiquatira-tqe

https://app.vc/quimica_tqt

Qualquer dúvida me procurem ou me escrevam em:

daniel.rossi01@etec.sp.gov.br

https://app.vc/tiquatira-tqe
https://app.vc/quimica_tqt
mailto:Daniel.rossi01@Etec.sp.gov.br

