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1 Introdução 

O Kindle Kids' Book Creator (criador de livros infantis Kindle) é uma ferramenta gratuita que os autores e 
editoras podem utilizar para transformar livros infantis ilustrados em livros Kindle. Essa ferramenta 
torna fácil a importação da arte original, otimiza a experiência dos leitores e antecipa como um livro 
será exibido nos dispositivos e aplicativos Kindle.  

O Kindle Kids' Book Creator aceita os tipos mais comuns de arquivos gráficos e, assim, os autores são 
livres para criar sua arte utilizando suas ferramentas de design preferidas.  

1.1 Formatos compatíveis de página 

Você pode adicionar páginas ao seu livro a partir de um arquivo PDF ou convertendo imagens. O Kindle 
Kids' Book Creator aceita arquivos de origem com uma ou várias páginas nos formatos .pdf, .jpg/.jpeg, 
.tif/.tiff, .ppm ou .png. 

OBSERVAÇÃO: Ao importar imagens de páginas, o Kindle Kids' Book Creator redimensiona as 
imagens automaticamente para proporcionar consistência. Você não precisa aumentar ou diminuir 
o tamanho das imagens antes de importá-las. 

Os arquivos de livros infantis somente podem ser abertos se foram criados originalmente no Kindle Kids' 
Book Creator. 

1.2 Arquivos exportados 

O Kindle Kids' Book Creator exporta o livro completo em um arquivo .mobi do Kindle Format 8 (KF8). 

1.3 Configuração do idioma do menu 

Para alterar o idioma dos menus do Kindle Kids' Book Creator, clique em Configurações > Idioma e 
escolha uma opção no menu suspenso (veja a Figura 1).  

Página 4 
 



 
Kindle Kids’ Book Creator Guia do usuário 

 

 

Figura 1: Opções de idioma 

Os idiomas disponíveis incluem alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, português, russo e 
chinês. 

1.4 Atualização automática 

Quando a Amazon lançar uma nova versão do Kindle Kids' Book Creator, o aplicativo fará o download 
automático dessa versão. Quando a ferramenta solicitar que você instale uma atualização, a Amazon 
recomenda que você instale a versão mais recente para obter todas as novas funções. 

1.5 Espaço de trabalho do Kindle Kids' Book Creator 

1.5.1 Guia Design 

A guia Design é a principal superfície de edição (veja a Figura 2). Essa será a visualização padrão sempre 
que você abrir um novo livro. A guia exibirá a imagem da página e permitirá que você adicione e edite 
manualmente os textos, pop-ups e painéis. 
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Figura 2: Guia Design 

1.5.2 Gerenciador de páginas 

Para acessar o gerenciador de páginas, selecione Visualização > Gerenciador de páginas. Esse painel 
exibirá uma visualização em miniatura de todas as páginas incluídas em seu livro (veja a Figura 3). Nesse 
painel, você também pode adicionar, mover e excluir páginas de seu livro. 
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Figura 3: Gerenciador de páginas 

1.5.3 Guia Visualização HTML 

A guia Visualização HTML exibe a marcação de HTML da página que está aberta para edição na guia 
Design (veja a Figura 4). Se você tiver facilidade em trabalhar com HTML, é possível editar a marcação 
da página manualmente. Para acessar a guia Visualização HTML, selecione Visualização > Visualização 
HTML. 
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Figura 4: Guia Visualização HTML 

Ao selecionar a guia Visualização HTML, a Barra de ferramentas de texto não estará disponível.  

1.5.4 Guia Pré-visualização HTML 

A guia Pré-visualização HTML exibe a página que está aberta para edição na guia Design como ela será 
exibida no dispositivo Kindle (veja a Figura 5). A página será exibida em uma ampliação de 100%. Para 
acessar a guia Pré-visualização HTML, selecione Visualização > Pré-visualização. 
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Figura 5: Guia Pré-visualização HTML 

Ao selecionar a guia Pré-visualização, a Barra de ferramentas de texto não estará disponível. 

1.5.5 Edição de CSS 

Se você tiver facilidade em trabalhar com códigos, é possível utilizar o editor de CSS para editar os 
estilos CSS da página atual e dos arquivos CSS globais. Para editar o CSS: 

1. Quando estiver visualizando a guia Design, selecione Visualização > Editar CSS. A caixa de 
diálogo Editor de CSS será exibida. O CSS específico da página será exibido de modo padrão. 
• Para acessar o arquivo CSS global do livro, clique no menu suspenso do canto direito da 

caixa de diálogo Editor de CSS e selecione o arquivo CSS adequado (veja a Figura 6). 
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Figura 6: Editor de CSS 

2. Faça as alterações necessárias ao CSS e clique em Salvar. 

1.5.6 Visualização, adição ou exclusão de estilos e classes 

O painel Propriedades exibe todos os estilos e classes CSS aplicados ao elemento selecionado.  

Para exibir o painel Propriedades, ao exibir a guia Design, selecione Visualização > Propriedades. As 
classes e estilos são exibidos na coluna Propriedade e o estilo CSS correspondente é exibido em Valor. 

• Para adicionar uma nova classe, clique em Nova classe na parte superior do painel 
Propriedades. Será exibida uma nova entrada com o nome Nova classe (veja a Figura 7). Edite o 
nome da nova classe e depois adicione um novo estilo. 

 

Figura 7: Caixa de diálogo Propriedades 
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• Para adicionar um novo estilo à classe selecionada, clique em Novo estilo na parte superior do 

painel Propriedades. Será exibida uma nova entrada com o nome Novo estilo. Edite o nome do 
novo estilo. Clique duas vezes no campo Valor para adicionar ou editar as propriedades de 
estilo. 

• Para excluir um estilo ou classe, destaque o nome do estilo ou classe e clique em Excluir na 
parte superior do painel Propriedades. A exclusão de um estilo ou classe reverte o elemento 
correspondente aos seus valores padrão. 

1.6 Atalhos do teclado 
Você pode utilizar os seguintes atalhos de teclado no Kindle Kids' Book Creator. 

Ação Atalho do Windows Atalho do Mac 

Abrir arquivo do livro [.opf, .mobi, .epub] Ctrl + O Cmd + O 
Fechar arquivo Ctrl + W Cmd + W 
Salvar arquivo Ctrl + S Cmd + S 
Importar página Ctrl + I Cmd + I 
Excluir página(s) atual (atuais) Ctrl + Backspace Cmd + Backspace 
Salvar para publicação Ctrl + E Cmd + E 
Preferências Ctrl + R Cmd + R 
Editar metadados Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T 
Guia Design Ctrl + 1 Cmd + 1 
Guia HTML Ctrl + 2 Cmd + 2 
Guia Pré-visualização HTML Ctrl + 3 Cmd + 3 
Adicionar fontes Ctrl + Shift + F Cmd + Shift + F 
Recortar texto Ctrl + X Cmd + X 
Copiar texto Ctrl + C Cmd + C 
Colar texto Ctrl + V Cmd + V 
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2 Criação e edição de livros infantis 

Com o Kindle Kids' Book Creator, você pode criar e editar um livro infantil do KF8 que inclui a Ampliação 
de regiões (Pop-ups de texto). Ao utilizar a guia Design, você pode criar, visualizar e editar as regiões de 
toque. 

2.1 Termos comuns 
Este manual utiliza os seguintes termos para descrever a criação de livros infantis do Kindle: 

• Texto base – O texto do livro infantil, conforme visualizado sem ampliação (veja a Figura 8). Esse 
texto pode fazer parte da imagem importada ou você pode adicioná-lo no Kindle Kids' Book 
Creator. 

 

Figura 8: Texto base (indicado pela seta verde) 

• Pop-up – Uma caixa de texto que contém uma versão ampliada do texto base. Essa caixa de 
texto é exibida sobre o texto base quando você clicar no texto base duas vezes (veja a Figura 9).  
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Figura 9: Pop-up de texto (indicada pela margem verde) 

• Alvo do toque - A área invisível ao redor do texto base na qual o leitor pode tocar duas vezes 
para ativar o pop-up de texto (veja a Figura 10). 

 

Figura 10: Alvo do toque (indicado pela margem verde) 

• Página dupla – Uma única imagem que se estende por duas páginas frontais (veja a Figura 11).  
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Figura 11: Página dupla x página única 

2.2 Criação de um novo livro 
Para criar um novo livro infantil: 

1. Na tela de Boas Vindas do Kindle Kids' Book Creator (veja a Figura 12), clique em Criar um 
novo livro infantil. O menu de configurações Criar um novo livro infantil será exibido. 

 
Figura 12: Tela de boas vindas do Kindle Kids' Book Creator 
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2. Em primeiro lugar, será exibido o painel Introdução (veja a Figura 13). Role a tela para ter uma 

visão geral do livro infantil Kindle ou clique em Continuar para ir diretamente ao painel Forneça 
os detalhes do seu livro. 

 

Figura 13: Painel Introdução 

3. No painel Forneça os detalhes do seu livro, adicione as informações de Obra, Autor e Editora 
(veja a Figura 14). As informações de Obra e Autor são obrigatórias. A Editora é opcional. 
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Figura 14: Painel Forneça os detalhes do livro 

4. No campo Onde deseja salvar seu livro? , escolha a localização de seu livro. De modo padrão, o 
Kindle Kids' Book Creator cria uma nova pasta em sua pasta Documentos com o nome que você 
inseriu no campo Obra.  

a. Você também pode escolher uma pasta vazia em seu disco rígido local clicando em 
Escolher e navegando até a localização desejada.  

5. Clique em Continuar para acessar o painel Escolha o layout do seu livro (veja a Figura 15). 
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Figura 15: Painel Escolha o layout do seu livro 

6. Escolha a orientação de seu livro, Retrato ou Paisagem. Ela é determinada pelos arquivos de 
origem que você utilizar. 

• Escolha Paisagem se suas imagens de origem forem mais largas que altas ou se seu livro 
contiver páginas duplas. Se você escolher Paisagem, também será necessário especificar 
se seu livro está formatado em páginas duplas e, em caso afirmativo, em qual página 
seu livro deve começar. 

• Escolha Retrato se as páginas de seu livro forem mais altas que largas e não precisarem 
ser estendidas em páginas duplas. 

7. Clique em Continuar para acessar o painel Adicione sua capa e páginas. 
8. Escolha como você quer adicionar uma capa ao seu livro (veja a Figura 16).  

• Para adicionar uma capa e páginas ao mesmo tempo: 
1. Escolha a opção Importe todo o livro, incluindo a capa, a partir de um PDF.  
2. Clique em Criar livro a partir de PDF. A janela Criar livro a partir de PDF será 

exibida. 
3. Selecione um PDF que inclua uma imagem de capa. A capa deve ser a primeira 

página do PDF. 
4. Clique em Abrir. Essa ação cria um novo documento e abre o espaço de 

trabalho. A primeira imagem do PDF será definida automaticamente como a 
imagem de capa do livro. 

• Para adicionar uma capa e páginas separadamente: 
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1. Escolha a opção Importe sua capa a partir de um arquivo de imagem separado.  
2. Clique em Escolher sua imagem de capa. 
3. Escolha seu arquivo de imagem na janela Escolher sua imagem de capa e clique 

em Abrir.  

 

Figura 16: Painel Adicione sua capa e páginas 

9. Clique em Começar a adicionar páginas.  
10. A caixa de diálogo Adicionar páginas será exibida. Localize e selecione arquivos de imagem 

em seu disco rígido local. Para selecionar vários arquivos, mantenha a tecla CTRL 
pressionada enquanto clica neles.  

11. Clique em Abrir. O Kindle Kids' Book Creator adiciona as imagens selecionadas ao seu livro 
como páginas padrão em ordem numérica. As imagens em miniatura de suas novas páginas 
são exibidas no Gerenciador de páginas. 

2.3 Edição das configurações do livro 
Certas configurações, como orientação e localização onde os arquivos serão salvos, não podem ser 
alteradas depois que um livro for criado. Para editar as configurações de um livro: 

1. Na página de Boas Vindas do Kindle Kids' Book Creator, clique em Abrir um livro existente.  

2. A caixa de diálogo Abrir livro será exibida. Navegue até encontrar o arquivo de livro 
desejado e clique em Abrir. A primeira página do livro será aberta para edição na guia 
Design. 
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Clique em Configurações do livro na parte superior do Gerenciador de páginas e selecione Metadados. Edite as configurações 

do livro. (Para obter mais detalhes, veja a Seção 2.2,  

Criação de um novo livro 

3. Criação de um novo livro): 

• Adicione ou edite as informações de Obra, Autor e Editora conforme desejar. 

• Se necessário, selecione uma Capa diferente. 

4. Para adicionar páginas ao seu livro, veja a Seção 2.4, Adição, movimentação e exclusão de 
páginas. 

2.4 Adição, movimentação e exclusão de páginas 
Você também pode adicionar páginas padrão ou em branco ao selecionar a opção Abrir um livro 
existente. Clique no botão Adicionar página na parte superior do Gerenciador de páginas e a caixa de 
diálogo Adicionar páginas será exibida. 

O Kindle Kids' Book Creator aceita arquivos nos formatos .pdf, .jpg/.jpeg, .tif/.tiff, .ppm ou .png.  

2.4.1 Adição de páginas 

Para adicionar páginas a um livro infantil: 

1. Na página de Boas Vindas do Kindle Kids' Book Creator, clique em Abrir um livro existente.  

2. A caixa de diálogo Abrir livro será exibida. Localize e selecione o livro desejado e clique em 
Abrir.  
O livro será aberto para edição na guia Design. 

3. No Gerenciador de páginas, selecione uma página do livro onde você quer que as novas 
página sejam exibidas. 

4. Na parte superior do Gerenciador de páginas, clique no menu suspenso Adicionar página e 
selecione Adicionar páginas (veja a Figura 17). A caixa de diálogo Adicionar páginas será 
exibida. 

 
Figura 17: Menu Adicionar página 

5. Localize e selecione arquivos de imagem em seu disco rígido local. Para selecionar vários 
arquivos, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica neles. Clique em Abrir.  
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6. Escolha se deseja colocar as novas páginas Antes da página, Após a página, No início do 

livro, Ao final do livro ou, se seu livro tiver páginas frontais, Entre os dois lados da página 
(veja a Figura 18). 

 
Figura 18: Opções de Adicionar página 

7. Selecione o número da página que deseja utilizar como ponto de referência. Clique em 
Adicionar página. 

8. À medida que a ferramenta adicionar as imagens selecionadas ao seu livro, ela reorganizará 
as páginas posteriores. As imagens em miniatura de suas novas páginas são exibidas no 
Gerenciador de páginas. 

2.4.2 Adição de páginas em branco 

Para adicionar páginas em branco a um livro infantil: 

1. Na página de Boas Vindas do Kindle Kids' Book Creator, clique em Abrir um livro existente.  

2. A caixa de diálogo Abrir livro será exibida. Localize e selecione o livro desejado e clique em 
Abrir.  
O livro será aberto para edição na guia Design. 

3. Na parte superior do Gerenciador de páginas, clique no menu suspenso Adicionar página e 
selecione Adicionar página em branco. A caixa de diálogo Adicionar página em branco será 
exibida. 

4. Escolha se deseja colocar a página em branco Antes da página, Após a página, No início do 
livro, Ao final do livro ou, se seu livro tiver páginas frontais, Entre os dois lados da página. 

OBSERVAÇÃO: Se seu livro utiliza páginas frontais, o Kindle Kids' Book Creator adiciona a 
página em branco como uma única página, e não como uma página dupla. 

5. Selecione o número da página que deseja utilizar como ponto de referência. Clique em 
Adicionar página. 
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6. À medida que o Kindle Kids' Book Creator adicionar a página em branco ao seu livro, ele 

reorganizará as páginas posteriores. As imagens em miniatura de suas novas páginas são 
exibidas no Gerenciador de páginas. 

2.4.3 Movimentação de páginas 

Para alterar a ordem de páginas de um livro existente:  

1.  No painel Gerenciador de páginas (Visualização > Gerenciador de páginas), clique na 
página que deseja movimentar. 

2. Arraste e solte a página até a localização desejada. Não é possível movimentar páginas para 
o meio de uma página dupla. 

OBSERVAÇÃO: Para alternar o tamanho dos ícones da página no Gerenciador de páginas, clique 

nos botões de Visualização de Obra  e/ou Visualização de miniaturas  na parte 
inferior do painel. 

2.4.4 Exclusão de páginas 

2.4.4.1 Exclusão de páginas de um livro com páginas duplas 

Para excluir uma página de um livro com páginas duplas: 

1. No painel Gerenciador de páginas (Visualização > Gerenciador de páginas), selecione a página 
que deseja excluir.  

2. Clique no botão Excluir página na parte superior do Gerenciador de páginas. 
3. Escolha se você gostaria de excluir Ambos os lados da página dupla, Apenas o lado esquerdo ou 

Apenas o lado direito. 
4. Clique em Excluir página e salvar. 

2.4.4.2 Exclusão de páginas de um livro sem páginas duplas 

Para excluir uma página de um livro sem páginas duplas: 

1. No painel Gerenciador de páginas (Visualização > Gerenciador de páginas), selecione a página 
que deseja excluir.  

2. Clique no botão Excluir página na parte superior do Gerenciador de páginas. 
3. Quando a caixa de confirmação for exibida, clique em Excluir página e salvar. 

2.5 Adição de texto 
O Kindle Kids’ Book Creator oferece duas opções para a adição de texto e pop-ups ao seu livro: 
Adicionar pop-up e Adicionar texto.  
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• Se suas imagens de página incluem texto base, utilize a opção Adicionar pop-up. Veja a 

Seção 2.5.1, Adição de pop-ups a um livro com texto base existente.  
•  Se suas imagens de página não incluem texto base, utilize a opção Adicionar texto. Veja a 

Seção 2.5.2, Adição de texto base e pop-ups. 

2.5.1 Adição de pop-ups a um livro com texto base existente 

Com o Kindle Kids’ Book Creator, você pode adicionar pop-ups de texto para as imagens que já contêm 
texto base. Para adicionar um pop-up de texto: 

1. Clique no botão Adicionar pop-up na Barra de ferramentas de texto.  
2. Na caixa de diálogo exibida, clique em OK. Um alvo de toque será exibido na página. 
3. Clique e mantenha pressionada a margem branca e azul e arraste o alvo de toque para a 

localização desejada. (Para obter mais informações, veja a Seção 2.6.10, Movimentação e 
redimensionamento de pop-ups e regiões de texto.) Para proporcionar a melhor experiência do 
cliente, o alvo de toque deve envolver todo o texto base da imagem base (veja a Figura 19). 

 

Figura 19: Posicionamento do alvo de toque 

4. Clique no botão Ver pop-up acima do alvo de toque para abrir o pop-up de texto.  

OBSERVAÇÃO: Para revelar o alvo de toque a qualquer momento, clique fora do pop-up de 
texto. 

5. Clique e mantenha pressionada a margem cinza do pop-up de texto e posicione-a como desejar.  
6. Adicione texto à caixa de texto do pop-up. Você pode digitar manualmente o texto do livro 

digital (eBook) ou copiar e colar o texto a partir de um arquivo separado. 
7. Se o tamanho da caixa de texto não se adequar ao texto, clique e arraste os cantos da caixa de 

texto do pop-up para redimensioná-la.  
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8. Formate o texto do pop-up como desejar (veja a Figura 20). Utilize a Barra de ferramentas de 

texto para alterar as configurações de fonte conforme necessário (Visualização > Barras de 
ferramentas > Barra de ferramentas de texto). (Para obter mais informações, veja a Seção 2.6, 
Edição de texto.) 

 

Figura 20: Formatação de pop-ups 

2.5.2 Adição de texto base e pop-ups 

Com o Kindle Kids' Book Creator, você pode adicionar texto base e texto de pop-up ao mesmo tempo. 
Utilize esse processo para as imagens de origem que não incluem texto base.  

2.5.2.1 Adição de texto base 

Para adicionar texto base e pop-ups de texto correspondentes: 

1. Clique no botão Adicionar texto na Barra de ferramentas de texto.  
2. Quando a caixa de diálogo explicativa for exibida, clique em OK. Uma caixa de texto será exibida 

na página. 
3. Clique e mantenha pressionada a margem branca e azul e arraste-a para a localização desejada. 

(Para obter mais informações, veja a Seção 2.6.10, Movimentação e redimensionamento de 
pop-ups e regiões de texto.) 

4. Adicione texto à caixa de texto (veja a Figura 21). Você pode digitar o texto manualmente ou 
copiar e colar o texto a partir de um arquivo separado. O Kindle Kids' Book Creator adiciona esse 
texto automaticamente ao pop-up correspondente. 

OBSERVAÇÃO: Se você copiar e colar o texto, os estilos não serão aplicados. 
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Figura 21: Adição de texto base 

5. Se o tamanho da caixa de texto não se adequar ao texto, clique e arraste os cantos da caixa de 
texto do pop-up para redimensioná-la. (Para obter mais informações, veja a Seção 2.6.10, 
Movimentação e redimensionamento de pop-ups e regiões de texto.) 

6. Formate o texto base como desejar. Clique em Visualização > Barras de ferramentas > Barra de 
ferramentas de texto para alterar as configurações de fonte conforme necessário. (Para obter 
mais informações, veja a Seção 2.6, Edição de texto.) 

2.5.2.2 Formatação de pop-ups para texto base inserido manualmente 

Para formatar o pop-up de texto correspondente: 

1. Depois de ter formatado o texto base como desejar, clique no botão Ver pop-up acima da caixa 
de texto. O pop-up de texto correspondente será exibido. 

OBSERVAÇÃO: Para revelar o texto base a qualquer momento, clique fora do pop-up de texto. 

2. Clique e arraste a margem cinza para posicionar o pop-up como desejar. (Para obter mais 
informações, veja a Seção 2.6.10, Movimentação e redimensionamento de pop-ups e regiões de 
texto.) 

3. De modo padrão, o texto do pop-up herda o conteúdo e formatação do texto base, com o 
tamanho do texto aumentado em 50% para aumentar a legibilidade (veja a Figura 22).  
• Para alterar o tamanho, o conteúdo ou a formatação do texto do pop-up para diferenciá-los 

do texto base, clique no botão Desvincular do texto da página acima da caixa de texto do 
pop-up. (Para obter mais informações, veja a Seção 2.6, Edição de texto.) 

• Para restaurar o texto do pop-up às configurações padrão (mesmo formato que o texto 
base, como tamanho do texto aumentado em 50%), clique no botão Vincular novamente ao 
texto da página acima da caixa de texto do pop-up. Essa ação removerá todas as alterações 
feitas à formatação do pop-up. 
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Figura 22: Adição de texto do pop-up 

2.5.3 Alteração da ordem dos pop-ups de texto 

Cada pop-up é exibido em uma ordem pré-determinada enquanto o leitor desliza a página em seu 
dispositivo Kindle. Com a ferramenta Kindle Kids' Book Creator, você pode alterar a ordem dos pop-ups. 

Para fazer isso: 

1. Selecione a caixa de texto ou toque na região do pop-up que precisa ser reordenado. 
2. Clique na caixa numerada de cor cinza no canto superior esquerdo da caixa de texto (veja a 

Figura 23). O número será destacado. 

 

Figura 23: Alteração da ordem dos pop-ups 

3. Insira um novo número para o pop-up. Isso determinará a ordem na qual o pop-up será exibido 
na tela. Por exemplo, se você digitar "3", ele será o terceiro pop-up que será exibido pelo 
dispositivo Kindle para essa página. 
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4. Se você digitar um número que já estiver atribuído a outro pop-up, o Kindle Kids' Book Creator 

fará a renumeração automática desse pop-up e dos pop-ups que o seguirão nessa página. 

2.5.4 Exclusão de texto e pop-ups 

2.5.4.1 Exclusão de um pop-up e texto base 

Para excluir o pop-up e o texto base: 

1. Clique com o botão direito do mouse na caixa do texto base. Um menu será exibido. 
2. Selecione Excluir pop-up e texto.  

2.5.4.2 Exclusão de um pop-up 

Para excluir um pop-up sem excluir o texto base correspondente: 

1. Clique com o botão direito do mouse na caixa do texto base. Um menu será exibido. 
2. Selecione Excluir pop-up. O pop-up será excluído e o texto base permanecerá. 

2.5.4.3 Exclusão de texto base 

Se o pop-up for excluído, você pode excluir o texto base clicando com o botão direito do mouse na caixa 
de texto e selecionando Excluir texto no menu que será exibido. 

2.5.4.4 Adição de um pop-up a um texto base 

Se você excluiu um pop-up de texto, é possível adicionar um novo pop-up à caixa de texto 
correspondente. Para adicionar um novo pop-up a um texto base pré-existente, selecione a caixa de 
texto e clique no botão Adicionar pop-up na parte superior da tela. 

2.5.5 Exclusão de alvos de toque e pop-ups 

Para excluir um alvo de toque e seu pop-up correspondente: 

1. Clique com o botão direito do mouse no alvo de toque. Um menu será exibido. 
2. Selecione Excluir pop-up.  

2.6 Edição de texto 
O Kindle Kids' Book Creator inclui o recurso de edição e manipulação de texto e de recipientes de texto 
de um livro infantil. Utilize os seguintes procedimentos para formatar e posicionar o texto base e os 
pop-ups em seu livro infantil.  

2.6.1 Utilização da barra de ferramentas de texto 

Você pode utilizar a Barra de ferramentas de texto para formatar o conteúdo do texto base selecionado 
e os pop-ups de texto (veja a Figura 24). Para acessar a Barra de ferramentas de texto, clique em 
Visualização > Barras de ferramentas > Texto. 
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Figura 24: Barra de ferramentas de texto 

 
Adicionar pop-up: Utilize este botão para criar pop-ups de texto e ampliar o texto. 

 

Adicionar texto: Utilize este botão para adicionar texto base ao seu livro. Ele também 
criará um pop-up correspondente. 

 
Editar fonte: Utilize estes controles para alterar a família e o tamanho 
da fonte do texto selecionado. 

 
Estilo de fonte: Utilize estes botões para aplicar estilos negrito, itálico e sublinhado ao 
texto. 

 
Cor do texto: Utilize este botão para abrir uma janela de palheta de cores e alterar a 
cor do texto. 

 
Espaçamento de linhas: Aumente ou diminua este número para ajustar o espaço entre 
as linhas de uma caixa de texto.  

 
Espaçamento de letras: Aumente ou diminua este número para ajustar o espaço entre 
os caracteres de uma caixa de texto. 

 
Orientação dos parágrafos: Utilize estes botões para alterar a orientação do texto 
de uma caixa de texto. Você pode deixar o texto alinhado à esquerda, 
centralizado, alinhado à direita ou totalmente justificado. 

2.6.2 Alteração da família da fonte 

Para alterar a família da fonte do texto: 

1. Selecione o texto que será alterado.  
• Para alterar a formatação de parte do texto, destaque a parte desejada.  
• Para alterar a formatação de todo o texto de uma caixa de texto, clique em qualquer 

lugar dentro da caixa de texto. 
2. Na Barra de ferramentas de texto, clique no menu de fontes suspenso. Esse menu contém 

todas as fontes que foram adicionadas a esse livro infantil além de Georgia. (Para obter mais 
detalhes, veja a Seção 2.6.9, Adição de uma fonte.)  

3. Selecione a fonte desejada.  

2.6.3 Alteração do tamanho da fonte 

Para alterar o tamanho da fonte do texto: 

1. Selecione o texto que deseja redimensionar.  
• Para alterar a formatação de parte do texto, destaque a parte desejada.  
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• Para alterar a formatação de todo o texto de uma caixa de texto, clique em qualquer 

lugar da caixa de texto. 
2. Na Barra de ferramentas de texto, clique no menu de tamanho da fonte suspenso e selecione o 

tamanho desejado.  

2.6.4 Alteração do estilo da fonte 

Para alterar o estilo da fonte do texto: 

1. Selecione o texto que deseja reformatar.  
• Para alterar a formatação de parte do texto, destaque a parte desejada.  
• Para alterar a formatação de todo o texto de uma caixa de texto, clique em qualquer 

lugar dentro da caixa de texto. 
2. Na Barra de ferramentas de texto, clique no botão do estilo de fonte desejado: Negrito, itálico 

ou Sublinhado. 

2.6.5 Alteração da cor do texto 

Para alterar a cor do texto: 

1. Selecione o texto.  
• Para alterar a cor de parte do texto, destaque o texto desejado.  
• Para alterar a cor de todo o texto de uma caixa de texto, clique em qualquer lugar da 

caixa de texto. 

2. Na Barra de ferramentas de texto, clique no botão Cor do texto . A caixa de diálogo 
Selecionar Cor será exibida. 

3. Selecione a cor que deseja aplicar. Você pode escolher a partir de um conjunto de cores básicas 
ou de uma palheta completa ou definir os valores RGB (vermelho, verde e azul) manualmente. 

4. Clique em OK. 

2.6.6 Alteração da altura da linha 

Para alterar a altura da linha do texto: 

1. Clique em qualquer lugar da caixa de texto. O Kindle Kids' Book Creator aplica automaticamente 
todas as alterações de altura da linha a todo o texto desse recipiente. 

2. Na Barra de ferramentas de texto, insira a altura da linha desejada em ems. 

2.6.7 Alteração do espaçamento de letras 

Para alterar o espaçamento de letras do texto: 

1. Clique em qualquer lugar da caixa de texto. O Kindle Kids' Book Creator aplica automaticamente 
todas as alterações de espaçamento de letras a todo o texto desse recipiente. 

2. Na Barra de ferramentas de texto, insira o espaçamento de letras desejado em ems.  
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2.6.8 Alteração da orientação de parágrafos 

Para alterar a orientação de parágrafos do texto: 

1. Clique em qualquer lugar da caixa de texto. O Kindle Kids' Book Creator aplica automaticamente 
todas as alterações de espaçamento de letras a todo o texto desse recipiente. 

2. Na Barra de ferramentas de texto, clique no botão da orientação de parágrafos desejada: 
Alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita ou justificado.  

2.6.9 Adição de uma fonte 

Todas as fontes integradas contidas em seu livro infantil são exibidas na Barra de ferramentas de texto. 
Para adicionar uma fonte integrada adicional, selecione Ferramentas > Adicionar fonte. Os tipos de 
arquivo aceitos são .ttf e .otf. O nome da fonte recém-adicionada será exibido na Barra de ferramentas 
de texto. 

2.6.10 Movimentação e redimensionamento de pop-ups e regiões de texto 

2.6.10.1 Movimentação de uma região de texto 

Para movimentar uma região de texto: 

1. Na guia Design, as regiões de texto têm uma margem azul e branca quando são selecionadas. 
Movimente o cursor do mouse próximo à linha da margem. O cursor deixará de ser exibido 

como um ponteiro e virará uma seta de quatro pontas:  
2. Arraste e solte a região de texto até a localização desejada. 

2.6.10.2 Redimensionamento de uma região de texto 

Para redimensionar uma região de texto: 

1. Na guia Design, as regiões de texto têm uma margem azul e branca riscada quando são 
selecionadas. Movimente o cursor do mouse até o canto da margem. O cursor deixará de ser 

exibido como um ponteiro e virará uma seta na diagonal:  
2. Arraste a margem até o tamanho desejado. 

2.6.10.3 Movimentação de um pop-up de texto 

Para movimentar um pop-up de texto: 

1. Na guia Design, clique no botão Ver pop-up acima da caixa de texto ou toque na região para 
abrir o pop-up.  

2. Movimente o cursor do mouse próximo à linha da margem cinza. O cursor deixará de ser exibido 

como um ponteiro e virará uma seta de quatro pontas:  
3. Arraste e solte a região de texto até a localização desejada. 
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2.6.10.4 Redimensionamento de um pop-up de texto 

Para redimensionar um pop-up de texto: 

1. Na guia Design, clique no botão Ver pop-up acima da caixa de texto ou toque na região para 
abrir o pop-up.  

2. Movimente o cursor do mouse até o canto da margem cinza. O cursor deixará de ser exibido 

como um ponteiro e virará uma seta na diagonal:  
3. Arraste a margem até o tamanho desejado. 

2.7 Visualização do livro 
Essa funcionalidade exige o uso do Kindle Previewer, que deve estar incluído em sua instalação do 
Kindle Kids' Book Creator. Caso ele não esteja incluído, você pode fazer o download do aplicativo em 
http://s3.amazonaws.com/kindlegen/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf. 

Para ver uma versão do KF8 de seu arquivo:  

1. Selecione Visualização do livro > Criar visualização do livro. As mensagens do KindleGen são 
exibidas no painel Console à medida que o livro é criado (veja a Figura 25). 

 

Figura 25: Painel Console 

Página 30 
 

http://s3.amazonaws.com/kindlegen/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf


 
Kindle Kids’ Book Creator Guia do usuário 

 
OBSERVAÇÃO: Os detalhes sobre os arquivos .mobi podem ser encontrados em 
www.amazon.com/kindleformat. Durante o processo de exportação ao formato .mobi, podem 
ser exibidos alguns avisos. As diretrizes para formatação da Amazon estão disponibilizadas nas 
Diretrizes de publicação do Kindle. 

2. O Kindle Previewer abre o livro digital (eBook) automaticamente em uma nova janela (veja a 
Figura 26). 

 

Figura 26: Kindle Previewer 

2.8 Criação e exportação do arquivo do KF8 
Para criar um arquivo do Kindle em formato KF8: 

1. Selecione Arquivo > Salvar para publicação. Será exibida a janela Salvar para publicação. 
2. Nomeie o arquivo e selecione Salvar. Agora, seu livro está pronto para ser testado em um 

dispositivo e, depois, entregue à Amazon. 

2.9 Carregamento de um arquivo de eBook em um dispositivo Kindle 
Teste a exibição de seu livro digital (eBook) carregando-o em um dispositivo Kindle: 

1. Conecte o Kindle a uma porta USB de seu computador com um cabo micro USB. O Kindle 
será exibido na mesma localização das outras unidades USB externas. 

• Em um computador: O dispositivo Kindle será exibido no menu Computador ou Meu 
Computador. 

• Em um Mac: O dispositivo Kindle será exibido na área de trabalho. 
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OBSERVAÇÃO: Se seu dispositivo for protegido por senha, você deve inserir a senha no 
dispositivo para acessar os arquivos em seu computador. 

2. Abra a unidade do Kindle e arraste e solte o arquivo de seu livro na pasta desejada. 

• Em um dispositivo Kindle Fire: arraste o arquivo de seu livro até a pasta Livros. 

• Em um dispositivo Kindle elnk: arraste o arquivo de seu livro até a pasta Documentos. 

3. Remova o Kindle de seu computador e desconecte o cabo USB. Seu novo livro será exibido 
na mesma localização dos demais livros contidos no dispositivo: 

• Em um dispositivo Kindle Fire: seu livro será exibido na tela Docs. 

• Em um dispositivo Kindle elnk: seu livro será exibido na tela Inicial. 
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