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Palavras Cruzadas Mágicas

Imprimir

O programa Palavras Cruzadas Mágicas permite
aprender vocabulário em Português ensinando a
soletrar as palavras com a ajuda de som.

Para imprimir cruzadismos em branco
No programa principal clique no
ícone das definições.

O programa Palavras Cruzadas Mágicas contém
quatro tipos diferentes de jogos com palavras e um
editor para cada um. O programa tem quatro tipos
de actividades: Palavras Cruzadas, Sopa de Letras,
Juntar palavras e imagens, e letras Desaparecidas.
Existem perto de 800 exercícios divididos em três
níveis de dificuldade e com três tamanhos. Pode
seleccionar actividades com tamanhos grandes mas
também tamanhos pequenos onde caibam palavras
compridas. Pode clicar nas imagens do cruzadismo
para ouvir a palavra correspondente. Quando tiver
escrito toda a palavra, ouvirá a palavra. Algumas
imagens são animadas. Todos os cruzadismos
podem ser impressos e resolvidos no papel.
O programa tem dois editores: o Editor de Palavras
que lhe permite criar novas listas de palavras
utilizando novos sons, imagens, ou fotografias, e o
Editor de Cruzadismos que lhe permite criar novos
exercícios para todas as actividades.

Escolha o cruzadismo que deseja
imprimir.

Clique na impressora.
Recomendamos que imprima em
modo Paisagem.

Exportar e Importar
Os cruzadismos podem facilmente ser passados de
computador para computador utilizando as opções
importar e exportar que estão nas definições em

.

Requisitos mínimos do Sistema
512 Mb RAM
Windows XP/Vista
Espaço em disco: 225 MB
Placa de som, unidade de CDs
Resolução de ecrã de 1024 ou mais com 16 bits
Na primeira linha defina o comprimento máximo
das palavras (entre 1 e 12).
Em seguida escolha a letra por que deseja que a
palavra comece ou a sua posição na palavra.
No exemplo acima escolhemos palavras com o
comprimento máximo de 5 letras, sem definição
da letra inicial e com a letra “E” na posição 5.
Passos para criar um novo cruzadismo:
1. Escolha uma palavra na lista e clique no
quadrado onde deseja pô-la.
2. Se desejar uma palavra escolhida pelo
computador marque o quadrado inicial da palavra
e carregue na tecla de <Espaço> ou no ícone de
palavras aleatórias.
3. Clicando no botão direito do rato pode mudar
a direcção da palavra.
4. Repita os passos acima para novas palavras.
Clique no ícone da disquete para guardar o
cruzadismo.

Como instalar
1. Ponha o CD na unidade de CDs
2. Clique em “Iniciar”, “Executar”, e “Procurar”.
3. Seleccione a unidade de CDs no “Meu
Computador”.
4. Clique no ficheiro “setup.exe” e em “OK”.
5. Escolha o idioma no menu.
6. Responda às perguntas durante a instalação.
7. Reinicie o computador quando a instalação tiver
terminado.
8. Para iniciar o programa, clique no ícone das
Palavras Cruzadas Mágicas que está no ambiente
de trabalho.
9. Quando quiser adicionar novas palavras ao
programa clique no ícone Editor de Palavras.
Quando quiser criar novos exercícios clique no ícone
Editor de Cruzadismos.

Modo de Acesso
O programa pode ser utilizado com rato, ecrã táctil,
um ou dois manípulos, ou um teclado de conceitos.

Clique neste botão para ver a frequência de
utilização das palavras.

Utilizando o Teclado
Utilize o <Espaço> para saltar de opção.
Utilize o <Enter> para escolher.
Utilizando Manípulos
Quando selecciona um ou dois manípulos pode ter
as letras presentes no ecrã. Pode escolher de 1 a 8
letras.
Quando utiliza o rato poderá também utilizar as
letras no ecrã.

Com este gerador aleatório poderá criar
cruzadismos vários:
Normal: cruzadismos normais.
Lista: As palavras aparecem em lista.
Escadeado: As palavras aparecem em
“escada”.
Tempo Máx: o tempo máximo que o
programa pode demorar a criar um
cruzadismo.
Máx cobertura: para escolher a densidade
de palavras no cruzadismo.
Carregue no botão verde para criar um
cruzadismo.
Carregue no botão vermelho para sair.

Marca o fim da palavra.

Menu

Se escolher esta opção o programa
selecciona automaticamente uma
palavra.
O computador cria um cruzadismo.

Guardar exercício.

Pré-visualizar.

Apagar o cruzadismo ou anular a escolha
de uma palavra.

Sair

Definições

Criar um perfil

Palavras Cruzadas
Resolva as palavras
cruzadas propostas.
Clique na imagem
para iniciar a
actividade

Sopa de Letras
Clique nas letras
correspondentes a
uma palavra. Quando
a palavra estiver
terminada aparece a
imagem
correspondente.
Clique na imagem
para iniciar a
actividade
Juntar Palavras e
Imagens
Leia as palavras e
encontre a imagem
correspondente.
Clique na imagem
para iniciar a
actividade

Editor de Cruzadismos

Cria um novo cruzadismo
com o tamanho
seleccionado. Indique onde
quer a primeira palavra.
Seta indicativa para o
utilizador da direcção da
resposta. Clique no
quadrado onde deseja pôr
a seta. Clique novamente
para mudar a posição.
Clique de novo para
apagar.
Seta indicativa para o
utilizador da direcção em
que as palavras “dobram”.
Clique uma vez para mudar
a direcção. Clique
novamente para apagar.

Para criar uma nova lista de palavras:

Letras Desaparecidas
Complete as palavras
arrastando as letras
correspondentes para os
locais correctos Clique
na imagem para iniciar a
actividade

1. Copie uma lista já existente ou crie uma nova

com um novo nome. Seleccione a lista.
2. Clique em adicionar na coluna Palavra para

adicionar uma nova palavra.
3. Procure na coluna das imagens a imagem que

quer ligar à palavra. Pode também desenhar
uma nova imagem.
4. Introduza a palavra letra a letra na parte
inferior do ecrã.
5. Escolha as palavras gravadas na coluna Voz.
Poderá também gravar um novo som.
6. Clique na disquete para guardar uma palavra
com as respectivas ligações.

Perfis

Clique no sinal de adição na coluna Palavra para
adicionar uma nova palavra e repita o
procedimento até ter todas as palavras que deseja
na lista de palavras.

Pode criar um perfil para cada aluno que utiliza o
programa. O perfil guarda o histórico das actividades
que já foram utilizadas e vai para a próxima da lista.
Quando iniciar o programa escolha o perfil do aluno
que o vai utilizar. Definições especiais como a
utilização de letras de ajuda também são guardadas
em cada perfil.

Na definição de perfis poderá:
Criar um novo perfil

Apagar perfil seleccionado

Cancelar

Carregar perfil seleccionado

1
2
3
4

Criar uma lista nova ou editar uma já
existente
Palavra da lista de palavras
Imagem
Sons
Adicionar ao grupo seleccionado

Apagar do grupo seleccionado

Guardar as alterações efectuadas

Só palavras.

Definições
Clique no botão informativo para
informações sobre o programa.

Editores
Editor de Palavras
Poderá introduzir novas palavras, sons, e imagens
para criar listas de palavras diferentes.
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A imagem mostra o menu das definições de Palavras
Cruzadas Mágicas. Clique nas diferentes opções para
as diversas definições. É possível que hajam
diferentes definições para cada actividade. Seleccione
um icone e defina as opções correspondentes.

Opções do menu Definições:
Sair e voltar ao
menu de
actividades
Guardar as
alterações e sair
das definições
Definições especiais
para cada
actividade
Clique nas imagens
e faça as suas
escolhas
Escolha o tamanho
dos cruzadismos

Escolha esta opção
para definir os
botões disponíveis
na actividade: sair,
avançar/recuar, e
definições. Também
pode escolher
funções como
moldura, animações
e espessura das
linhas.

Seleccione para
definir os sons que
deseja ouvir.
Seleccione o modo
de acesso e
tempos.
Pode utilizar o
programa com o
teclado, rato ou
dois manípulos sem
alterações. Para
utilizar um
manípulo tem que
definir o tempo de
varrimento.
Também é possível
definir o tempo até
surgir um novo
cruzadismo
Escolha a espessura
e cor da moldura.
Escolha a cor.
Escolha a cor do
fundo, do
cruzadismo, e do
quadrado.
Repor os valores
por defeito.

