
SOBRE A APLICAÇÃO 

 
Faz o download gratuito da aplicação DREAMWORKS DRAGONS AR a partir de www.apple.com/itunes ou 
www.android.com/apps e abre-a no teu dispositivo móvel. 
Ativa a aplicação seguindo as instruções nas páginas finais do livro COMO TREINARES O TEU DRAGÃO – O 
MUNDO SECRETO e diverte-te no universo da realidade aumentada! 
 
Com a aplicação podes: 
- pôr o Desdentado a voar na tua rua, treinar a Tormenta e assumir o controlo sobre o impetuoso Garradentes, 

deixar a Carne Alada pairar no teu quarto e ver o Arroto e o Vómito pegarem fogo a uma bola de gás! 
- ativar ou desativar os treinadores dos dragões e ampliar ou diminuir os dragões a teu gosto, sempre a três 

dimensões! 
- tirar fotografias junto a cada um dos dragões e mostrá-las aos teus amigos! 
- descobrir mais informações surpreendentes sobre todos os dragões! 
- fotografar e filmar os dinossauros, com o mesmo dispositivo móvel e sem sair da aplicação, em interação 

com a realidade; 
- e aprender muitas coisas novas sobre cada espécime: quanto mede, quanto pesa e o que come. 
 
Ao longo do livro, encontrarás ícones para ativares os elementos do mundo da realidade aumentada. Digitaliza 
os ícones direcionando para eles a câmara do teu dispositivo móvel e … que comece a ação! 
 
DICAS ÚTEIS 
 

Para obteres a melhor experiência possível com o sistema de realidade aumentada, segue estas dicas: 
 

• Coloca o livro numa superfície horizontal estável e abre-o nas páginas com os ícones de ativação da 
realidade aumentada. O livro aberto deve ficar o mais plano possível. 

 

• Evita a incidência de luz direta e reflexos nas páginas do livro quando pretenderes digitalizá-las. 
 

• A digitalização das páginas será mais fácil e rápida se o espaço em que te encontras tiver bastante luz 
natural ou uma boa iluminação geral. 

 

• Para que os elementos do mundo da realidade aumentada apresentem o melhor desempenho possível, evita 
colocá-los em cenários reais com muito movimento ou com variações de luz. 

 

• O cenário em que os elementos do mundo da realidade aumentada vão surgir deve ter formas que se 
destaquem do fundo (mesas, livros, mochilas, pedras…), para que o software de RA consiga criar pontos de 
referência para a movimentação dos elementos. 

 

• É possível aproximares-te ou afastares-te dos elementos do mundo da realidade virtual colocando o 
dispositivo móvel a diferentes distâncias. 

 

• Os movimentos com o dispositivo móvel devem ser lentos e mantendo o dispositivo o mais estável possível. 
 

• Se o elemento do mundo da realidade virtual desaparecer do ecrã do dispositivo móvel, volta a digitalizar o 
ícone de ativação e recomeça a interação. 

 

• Certifica-te de que o volume do dispositivo móvel está ativo… e bem alto! 
 
 
 
Toda a equipa que tão afincadamente trabalhou no livro COMO TREINARES O TEU DRAGÃO – O MUNDO 
SECRETO e na aplicação de realidade aumentada que lhe está associada deseja que tires o melhor partido 
possível deste projeto, que promete aos fãs de dragões e aos entusiastas da tecnologia interativa horas e 
horas de diversão em família. Se detetares algum problema, não hesites em entrar em contacto connosco 
através do endereço eletrónico infantojuvenil@asa.leya.com. Um membro da nossa equipa dar-te-á resposta 
assim que possível. 
 


