Workshop "Laboratórios de Aprendizagem (PT) /Future
Classroom Lab (EUN)"
Embaixadoras LA FCL

Tutorial
MindMeister 
é um programa interativo online que permite desenvolver mapas
mentais e compartilhálos. Para isso, basta criar uma conta gratuita.
É uma solução de colaboração baseada na web, que utiliza conceitos de mapas
mentais para, p.e. agilizar a fase de planeamento de um projeto, promover um
brainstorming
ou gerir projetos, tudo através de um navegador web comum.
Permite, facilmente, compartilhar qualquer mapa mental convidando outros utilizadores
por email ou simplesmente enviando o respetivo link.
Depois do mapa estar compartilhado, pode darse início a uma sessão de 
branstorming
e colaborar noutro qualquer mapa mental, em tempo real e em simultâneo.
Para saber mais consulte  
https://www.mindmeister.com/pt
Vamos explorar!
A. Crie a sua conta em 
https://www.mindmeister.com/pt
B. Comece a criar
1. Clique em "New Mind Map"/”Novo Mapa Mental”
2. Selecionar o modelo "Blank"/”Em branco”
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3. Um novo mapa mental será criado e aberto no editor.

* O conteúdo que inserir no tópico raiz será automaticamente o título do
mapa mental depois de clicar em ENTER.
4. Inserir as ideias/conceitos

O MindMeister vai alinhar automaticamente os temas que forem sendo
adicionados ao tópico raiz.
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* Basta clicar junto ao tema raiz ou fazer ENTER para criar um tema
“filho”. Para adicionar tópicos “irmãos” basta pressionar, novamente,
ENTER.
5. Destacar ideias/conceitos
Mudar a cor de um tema e aumentar o tamanho da fonte.
5.1. Escolher o tema a destacar
5.2. Selecionar o botão referente ao tamanho da fonte
5.3. Abrir a paleta de cores

5.4. Mudar para a menu da cor do texto e selecionar a cor desejada
5.5. Mudar para o menu cor de fundo e selecionar a cor desejada.
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6. Adicionar ícones ou imagens
6.1. Escolher tema
6.2. Abrir o menu de ícones
6.3. Selecionar o ícone desejado

6.4. Abrir o menu de imagem
6.5. Selecionar a imagem desejada
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7. Adicionar informações adicionais
(observações, links, ficheiros ou tarefas)
7.1. Escolher o tema
7.2. Selecionar o menu Notas
7.3. Digitar a nota

7.4. Selecionar o menu Links
7.5. Digitar o URL
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7.6. Selecionar o menu Ficheiros (Files)
7.7. Selecionar em “Enviar ficheiro”

7.8. 
Selecionar o menu Tarefas (Tasks)
7.9. Inserir as informações da tarefa
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8. Compartilhar um mapa mental
8.1. Selecionar privado (private) no rodapé do mapa
8.2. A seguir irá aparecer uma caixa de diálogo:

8.3. Selecionar “Convidar pessoas” (Invite People)
8.4. Digitar o endereço de email das pessoas a convidar.
8.5. Adicionar uma mensagem pessoal de convite.
8.6. Enviar o convite.
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* A pessoa convidada receberá um convite de email, incluindo um link para
acessar ao mapa mental compartilhado.

Vídeo tutorial: 
https://youtu.be/tQxxl3TZYKE
Bons mapeamentos!
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