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1 orpIm t estan orfIn m esõaç

Leia este manual com atenção antes de utilizar a
aplicação. Se a aplicação se destinar a ser
utilizada por crianças pequenas, o manual deverá
ser-lhes lido e explicado por um adulto.

Leia também  Informações sobre Saúde e
Segurança no Menu Wii U, pois estas contêm
informações importantes que o ajudarão a usufruir
desta aplicação.
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2 s ead O neinlcinFu o idlna

Estabeleça ligação à Internet para usufruir destas
funcionalidades.

Publique as suas obras e gravações onde explica
os passos que seguiu para as criar. 

♦ Para mais informações sobre como ligar a Consola
Wii U à Internet, consulte o Guia de Início Rápido da
Wii U.

♦ É necessária a configuração prévia do Miiverse e
estabelecer ligação à Internet.

♦ Para mais informações sobre o Miiverse, consulte a
secção "Miiverse" do Manual Eletrónico da Consola
Wii U.

Observe as obras e as gravações de vídeo criadas
por artistas de todo o mundo. Também é possível
guardar as obras criadas por outras pessoas e
utilizá-las como imagens de referência. 

♦ As obras serão publicadas no Miiverse™ e as
gravações de vídeo serão publicadas no YouTube™.

♦ É possível visualizar as obras publicadas no Miiverse
e as gravações de vídeo publicadas no YouTube.
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satsitra sortuo
ed oedív ed seõçavarg e sarbo sa reV

racilbuP



3 rePa alnt ntCo loro

As seguintes funcionalidades podem ser
restringidas:

Os pais e representantes legais podem restringir
certas funcionalidades da Consola Wii U através
da opçã Controlo Parental no Menu Wii U.  o

.esreviiM od sedadilanoicnuf sartuo
uo sarbo ed oãçatneserpa a omoc

meb ,somsem sod oãçacilbup a
sanepa uo soirátnemoc e snegasnem

ed oãçazilausiv e oãçacilbup
a rignirtser levíssop É .esreviiM

on snegasnem ed oãçacilbup
a e oãçazilausiv a egnirtseR

esreviiM

.esreviiM o uo enilno ogoj ,zov ed
sadamahc omoc siat ,oãçacinumoc

ed sedadilanoicnuf sa egnirtseR

sogoJ me
enilnO

oãçaretnI

oãçircseDemoN



4 cni i lapneM u rP 

Toque num símbolo e, d
seguida, em "Começar
[Start] para aceder a u
modo

♦ O símbol  será apresentado à medida que
avança no jogo e desbloqueia aulas.
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.
m
"
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12 .railimaf
larum o raicerpa e sarbo
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]yrellaG[
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éta uodraug euq sarbo

sa sadot ed oãçeloc amU

]oiloftroP[
oilóftroP

 .DS
oãtraC o arap sa-etropxe
uo esreviiM on sadacilbup

odis mahnet euq
satsitra sortuo ed sarbo

sa ezilausiv e ahlocsE

esreviiM

.uodraug euq seõçavarg
sa ehlitrap e ezilausiV

]sgnidroceR[
seõçavarG

 !orez od raçemoc
edop mébmat ,ariferp osac

,oãtne uO .etra ed sarbo
sairpórp saus sa rairc arap
,sodatlucaf oãs ehl euq so

uo ,aicnêrefer ed snegami
e siairetam sues so ezilitU

]tniaP eerF[
erviL arutniP

.razilitu
iav euq oãm a e ãrce
od megarbilac a omoc
siat ,seõçpo erugifnoC

]snoitpO[
seõçpO

 .ecniV ed salua
san etra ed sarbo eirC

]snosseL[
saluA



dnuorruS moS

.dnuorruS arap
mos ed opit o eretla ,adiuges ed ,e alosnoC
ad seõçinifeD  san VT oãçpo a enoiceles

,dnuorrus mos ed adías a ravita araP
.MCP raeniL dnuorrus

mos moc levítapmoc é oãçacilpa atsE

ãrcE od megarbilaC

.razilitu a revitse euq VT an adatneserpa
megami à rohlem merednopserroc

a amrof ed ,daPemaG U iiW od roc a e
etsartnoc o rarbilac arap seõçurtsni sa agiS



5 ás B osicsntCo loro

Utilize o stylus para selecionar as opções de menu
e para desenhar. Pode também utilizar os
seguintes botões:

rezafeR/rezafseD

VT megami raduM

adailpma aerá revoM

/ratsafA/ramixorpA

ahlerg ratlucO/reV

/
lauta satnemarref

ed axiac ratneserpA


seõçpo

ed ãrce ratneserpA

//
satnemarref

ed arrab ratneserpA

arbo amu ed oãçairc a etnaruD

ecniV ed seõçacilpxe sa etnaruD

)odatneserpa
rof  odnauq( 

)levíssop
osac( odipár raçnavA

otxet raçnavA
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adanoiceles oãM

 .adazilitu oãm
a moc odroca ed seõtob sod oãçarugifnoc

a raretla levíssop é seõçpO ed unem oN

.sortsed
serodazilitu arap seõtob sod seõçarugifnoc

sa sanepa atneserpa launam etsE ♦



6 argpa  osdDardaGu a  Aer 

♦ A forma de guardar dados difere consoante o modo
de jogo em que se encontra.

Ao guardar os dados de uma obra estará também
a guardar a gravação da sua sessão e esta pode
ser vista/publicada no YouTube através do menu
de Gravações. Cada jogador pode guardar os seus
próprios dados.

sodaD radrauG

.seõçpO ed unem
od sévarta otnemom reuqlauq

a sodad radraug levíssop É

railimaF laruM
e erviL arutniP

saluA

.ervil arutnip
ed sodad omoc sadadraug
oãres sadanimret sarbo sA

.seõçpO ed unem od sévarta
alua amu etnarud ohlabart

ues o radraug áredoP

.etnemacitamotua adadraug
áres sosruc son oãssergorp A ♦

oedíV ed seõçavarG

.aunítnoc
oãçavarg amu omoc odadraug áres

oedív o ,radraug ed sioped raunitnoc eS



♦ Os Cartões SD utilizados para guardar dados devem
ser iniciados previamente e em separado.

♦ As gravações guardadas em Cartões SD não podem
ser visualizadas em outros dispositivos.

♦ Poderá mover ficheiros de dados guardados
posteriormente.

A progressão nos cursos é guardada apenas na
Consola Wii U. As obras, as gravações e as aulas
podem ser guardadas também no Cartão SD.

Caso guarde obras do Miiverse  ou do
portfólio  em formato JPEG, pode
transferi-las posteriormente do Cartão SD para um
outro dispositivo, como um computador por
exemplo, e imprimi-las.
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GEPJ megamI omoc radrauG

sodadrauG sodaD sod oãçazilacoL

sodaD
ed otnemanezamrA ed edadicapaC

.ovon
DS oãtraC mu razilitu levíssop é etneicifus

oçapse ed ahnopsid oãn osaC .soedív
sod oãçarud ad edneped DS oãtraC on

radraug levíssop é euq sarbo ed oremún O



♦ Verifique cuidadosamente antes de apagar quaisquer

É possível apagar dados guardados desta
aplicação através da opção de Gestão de Dados
nas Definições da Consol

sodaD ragapA

. a

.sodarepucer res oãredop oãn
,sodagapa oãçavarg ed sodad sO .oãçavarg ed sodad

.seõçpo ed seõçinifed meulcnI
sodahlitraP

oãçavarG
ed sodaD

rodazilitU
od oãçavarG

ed sodaD

.sadanimret sarbo sa
e soedív so omoc missa ,salua

sà etnemavitaler rodazilitu
mu ed ossergorp o meulcnI

GEPJ soriehciF

.reiletA
:™ymedacA trA me sadatide res a ratlov
medop oãn sarbo saus sa ,GEPJ otamrof

me saditrevnoc e sadatropxe zev amU •
.0801x0291 ed oãçuloser amu moc

sodadraug oãres oilóftrop od soriehcif sO •
.054x008 ed oãçuloser amu moc

sodadraug oãres esreviiM od soriehcif sO •
.etnemacitamotua

adairc áres atse ,MICD atsap amu
revit oãn DS oãtraC o eS .DS oãtraC od

MICD atsap an sodadraug oãs soriehcif sO •



7 aslAu

♦ As aulas marcadas com o símbol irão sendo
desbloqueadas à medida que avança no curso de
iniciação e no curso avançado.

Aprenda a utilizar diversos materiais para, passo a
passo, criar obras nas aulas de Vince. Selecione
um curso e, de seguida, toque em "OK" para
começar.

Depois de ver as demonstrações de Vince, pode
começar a criar as suas próprias obras. Toque em

 ou prima  para ver a barra de ferramentas.

saluA sad ãrcE

.satnemarref setnerefid
sa razilitu a adnerpA

satnemarreF
ed osruC

.sodaçnava sotiecnoc
e sacincét adnerpA

odaçnavA
osruC

.arutnip ad e
ohnesed od siatnemadnuf

soipícnirp so adnerpA

oãçaicinI
ed osruC

adadrauG aluA ramoteR

.salen
rahlabart a raunitnoc edop iuqa ,roiretna
alua amu ed sadadraug sarbo ahnet osaC

  o



Barra de Ferramentas Inferior

Barra de Ferramentas Superior

2

2
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.oãça amitlú aus a rezafseD
 ]odnU[
rezafseD

.arbo airpórp aus
a uo ecniV ed arbo a ,aicnêrefer
ed megami a razilausiv edoP .VT
an adatneserpa megami a eretlA

]egamI VT[
VT megamI

.alet
ad apul a etsafa uo emixorpA

]mooZ[ apuL

.ahlerg a avitased uo avitA]dirG[ ahlerG

.socitsítra somret e satsitra
erbos seõçamrofni etlusnoC

]yrassolG[
oirássolG

.alua ad rias
uo al-ádraug , esreviiM

on al-ácilbup edop mébmaT .arbo
aus a rapmil uo races/raxif edoP

]snoitpO[
seõçpO



.satnemarref ed axiac a erba
uo lauta atnemarref a atneserpA

siairetaM

.alua
ad etniuges ossap o arap ecnavA

]petS txeN[
etniugeS

ossaP

.adidrep áres oãn arbo
an oãssergorp aus A .etnemavon

alua ad ossap omitlú o ajeV

]petS yalpeR[
ossaP ritepeR



8 iL ervaniP rut

Pode utilizar os materiais que pretender, desde
carvão a pastéis, para criar uma obra a partir de
uma imagem de referência à sua escolha.

Tem à sua disposição cinco paisagens
panorâmicas de 360 graus. Utilize o Wii U
GamePad como uma máquina fotográfica,
movimentando-o para escolher e fotografar a
imagem que pretende pintar.

♦ Depois de tirar uma fotografia, toque em "OK" para ir
até ao ecrã de trabalho.

.DS
oãtraC on odadraug ahnet
euq snegami razilitu edoP

DS oãtraC
od snegamI

.satrom-sazerutan
e sotarter odniulcni ,snegami

ed ritrap a ehneseD

!etnemirepxE
.oledom od esop a uo

oãçanimuli a raretla arap 
/ rimerp levíssop é ovitom

od snegami samugla mE ♦
oidútsE

ed sovitoM

!arbo à soãm
e ratnip uo rahnesed arap

eicífrepus amu enoiceleS
odipáR oicínI

.snegasiap ed edadeirav
amu ed ritrap a oãçisopmoc

airpórp aus a eirC

snegasiaP
ed

oãçisopmoC

snegasiaP



Toque num dos símbolos de "Exemplo" para ver
um dos locais recomendados por Vince. Toque no
mesmo símbolo novamente ou prima  para
regressar e capturar outra cena.

Exemplos

Tire uma fotografia.

Tirar uma Fotografia [Capture]

Controlos para Tirar uma Fotografia

Existem duas formas de movimentar o Wii U
GamePad. Pode alternar entre elas no menu de
Opções.

1

2

1

2

DS oãtraC od snegamI

apuL ramixorpA

apuL ratsafA

/
satnemarreF

ed arraB rartsoM

aifargotoF amu rariT

ahlerG ratlucO/reV

)olortnoC ed olupínaM( 
/)otnemivoM

ed olortnoC( daPemaG
U iiW o etnemivoM

aramâC a ratnemivoM



❶ A pasta "100NIN04" é automaticamente criada
dentro da pasta "DCIM" no Cartão SD inserido
na Consola Wii U.

❷ Guarde os seus ficheiros JPEG na pasta
"\DCIM\100NIN04". O nome do ficheiro deverá
começar por NIN seguido de quatro algarismos:
"NIN_XXXX.jpg". ("X" = número)

Pode utilizar desenhos e fotografias tiradas com
uma câmara digital como imagens de referência,
desde que os tenha guardado em formato JPEG.

♦ Poderá visualizar as imagens em outros dispositivos,
tais como computadores, ao seguir as instruções
mencionadas abaixo.

♦ Não poderá levar a cabo este procedimento na
Consola Wii U.

Utilizar Desenhos e Fotografias

É possível utilizar os desenhos e as fotografias
(formato JPEG) que guardou no seu Cartão SD e
que obteve a partir do Miiverse e de outras fontes
como imagens de referência para criar as suas
obras.

megamI ad otamroF

.snegami
samugla rel levíssop res oãn áredoP ♦

.oãçuloser amsem a )saneuqep
siam sà omsem( snegami sa sadot a aubirtA ♦

.slexip 867x4201 ed ajes adadnemocer
oãçuloser a arobme ,slexip 867x4201

so e 021x061 so ertne oãçuloser
amu moc snegami saus sa radraug áredoP •

.oilóftrop ues od
uo esreviiM od ritrap a odadraug ahnet euq

GEPJ megami ed soriehcif rasu levíssop É •





9 õç searG va

Visualize obras 
gravações. Pode també
publicar as gravações n
YouTube

♦ Nos modos "Pintura Livre" e "Aulas", podem ser
apresentados os dados guardados na Consola Wii U
ou no Cartão SD.

❶ Selecione "Muito Curto", "Curto" ou "Longo"
consoante a duração da sua gravação.

❷ É possível ajustar a
definições a segui
indicadas

♦ É necessário ter uma conta Google™ para carregar
vídeos para o YouTube.

♦ Toque em "Carregar" [Upload] para carregar a sua
gravação.

.
r
s

ebuTuoY o arap soedíV ragerraC

.ebuTuoY
on seõçavarg euqilbuP

]oediV daolpU[
oedíV racilbuP

.seõçavarg azudorpeR

. odnimerp
seõçinifed sa racifidom

e seõçavarg racilbup edoP ♦]yalP[ rizudorpeR

.
o
m

e



.oedív mu arap odnuf ed
acisúm ranoiceles ehl-etimreP

]cisuM[ acisúM

.satnemarref sairáv
sad semon so artnocne iuqA

]noitamrofnI
looT[ atnemarreF

ad seõçamrofnI

.apul ad seõçpo sa atneserpA
]gnimooZ[

apuL ad seõçnuF

.sulyts o arap rodacidni
mu odatneserpa áreS

sulytS



10 re esiM vi

Escolha e visualize as obras de outros artistas que
tenham sido publicadas no Miiverse. Pode guardar
as que mais lhe agradam e utilizá-las
posteriormente como motivo.

Etiqueta Selecionada Atualmente

Toque numa obra para a visualizar em tamanho
maior no ecrã da sua TV. Também é possível
visualizar o nome do artista e quaisquer
comentários que este tenha adicionado.

Obra

As obras serão ordenadas das mais recentes para
as mais antigas. Toque e o  para
apresentar as obras publicadas anterior ou
posteriormente.

2

1

4

2
3

1

esreviiM od seõçacilbuP

 u  m



Leva-o à comunidade oficial de Art Academy:
Atelier para visualizar a obra selecionada.

Consultar [View Post]

Visualize as obras de outros artistas. Existem
muitas formas diferentes de interagir com outros
artistas, incluindo adicionar comentários ou

Menu de Publicações do Miiverse

4

3

8

.esreviiM on etnemlauta
riuges a átse euq serodazilitu

sod snegami sa sanepa atneserpA

]gniwolloF[
riuges A

.setnecer
siam sodad so moc atsil a ezilautA

]tsiL hserfeR[
razilautA

.DS oãtraC mu arap GEPJ
otamrof me arbo amu arifsnarT

 .ovitom
omoc etnemroiretsop sadazilitu

res medop sadadraug snegami sA ♦]tropxE[
ratropxE

.airogetac
adanimreted amu ed sarbo

sanepa razilausiv rop ratpo edoP

]sgaT[
sateuqitE

reiletA :ymedacA
trA edadinumoC ad sedadilanoicnuF

.sarbo setnerefid me "exiF" mu racoloc



11 ló oifoP tr

Faça a gestão dos seu
dados e visualize todas 
suas obras já terminadas
Pode ainda publicar a
imagens que tenh
guardado.

❷ Adicione texto à sua obra.
❸ Toque em "Enviar" para publicar a sua obra.

❶ Ajuste as definições a seguir indicadas.

10

esreviiM on snegamI racilbuP

.megami
ad oãçazilausiv a edoR

radoR

.)setnaveler evahc-sarvalap(
ateuqite amu enoiceleS

ateuqitE

.esreviiM on sarbo saus sa euqilbuP
]tsoP[

racilbuP

.arbo aus à olutít mu aubirtA
]eltiT[
olutíT

.DS oãtraC on GEPJ otamrof
me arbo aus ad oriehcif mu edrauG

]tropxE[
ratropxE

.DS oãtraC o arap uo U iiW alosnoC
a arap seõçavarg e sarbo eipoC

]ypoC[
raipoC

.arbo aus an ohlabart o emoteR
]emuseR[

ramoteR

.airelag ad adanimile mébmat
áres atse ,arbo amu ragapa oA ♦

.seõçavarg e sarbo eugapA

]eteleD[
ranimilE

a
s

.
sa

s





12 riaeGal

Pode colocar a sua obra de arte favorita numa
moldura e colocá-la em exposição onde pretender.
Utilize  para se mover e  para visualizar toda a
galeria.

Coloque uma obra e
exposição ao tocar e
"Ver" , ou ao premir 
quando se encontra
junto a uma pared
iluminada na galeria.

Pendurar

❶ Escolha uma obra para expor e, em seguida,
depois de tocar em "Título" e de introduzir um
nome, toque em "OK".

❷ Ajuste as seguinte
definições.

s

sarbO ropxE

e
r


m
m

.arbo
a arap arudlom amu enoiceleS

]emarF[
arudloM

.VT ad ãrce on
oãçuloser atla me megami a ajeV

]liateD hgiH[
latoT ãrcE

.megami amu eriteR
]tnuomnU[

rariteR

.megami ad oãçatneiro a eretlA
]etatoR[

radoR

.adanoiceles megami a eretlA
]egnahC[

raretlA



❸ Toque em "Regressar"  ou prima  para
visualizar a sua obra.

railimaF laruM

.ordauq omsem mu arap oãçiubirtnoc aus a
rad massop U iiW alosnoC atsed serodazilitu

so sodot euq etimrep edadilanoicnuf atsE
.atierid aus à otnac on ,sadacse sa recsed

oa odartnocne res áredop railimaf larum O

airelaG ad seõçpO

.oditrevni áres  ed etnednecsed
e etnednecsa otnemivom o ,"LACITREV

OXIE O RETREVNI" oãçpo a evita osaC ♦

.airelag ad rias uo seõçinifed sa ratsuja
áredop iuqA .airelag ad seõçpo sa razilausiv

arap  amirp uo , "seõçpO" me euqoT



13 ti soiD er  tu roed A  mr çanI of õ bo erse s 

Para obter mais informações sobre os direitos de
propriedade intelectual relativos a esta aplicação,
incluindo avisos relacionados com componentes
middleware e de aplicações de código aberto,
consulte a versão em inglês deste manual.

.U iiW
alosnoC ad anailartsua e aieporue seõsrev
sa moc sanepa levítapmoc é oãçacilpa atsE

.alosnoc ad oãçazilauta
amu airássecen res edop ,razilitu a araP

.oãçacilpa atsed otnemanoicnuf
lamron o ratilibissopmi medop ,amsem a arap

samargorp me uo U iiW alosnoC an sacincét
seõçacifidom matimrep euq ,sodazirotua

oãn samargorp uo sovitisopsid ed oãçazilitu A
.lautceletni

edadeirporp ed siel rop sodigetorp oãtse
mehnapmoca a euq sotxet sortuo reuqsiauq

e seõçurtsni ed launam ovitepser o ,oãçacilpa
atsE .lanimirc e lagel oãçazilibasnopser
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