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ConfiguraConfiguraççõesões e e 
PrimeirosPrimeiros PassosPassos



Em seu computador, conecte o microfone na entrada de cor rosa (1) e o fone de 

ouvido na entrada de cor verde (2).



Para acessar o Second Life, preencha o primeiro nome, sobrenome 
(informado no cadastro) e sua senha, após clique no botão Conectar.
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PrimeirosPrimeiros PassosPassos

• Para movimentar-se, utilize as setas do teclado.

• Para mover a câmera existem 3 opções importantes:

– Aproximando: use o botão de scroll do mouse.

– Girando: segurando ALT + botão direito do mouse, 
movimente o mouse para os lados.

– Girando: segurando ALT + setas do teclado.

• Para voar, utilize os botões PageUp e PageDown.
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SomSom e Voicee Voice
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Barra
Lateral

Para alterar 
alguma 

configuração 
de som ou 

voz, na Barra 
Superior 

clique em Eu, 
selecione 

Preferências 
e Sons e 
Mídia.



ChatChat
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Na Barra Inferior clique em “Clique aqui para bater 
papo”, digite o texto e pressione enter. Se quiser 

recuperar o histórico do chat, basta clicar na seta ao 
lado, conforme a imagem:



AdicionarAdicionar ContatoContato II
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Para adicionar um 
contato selecione 

people na barra lateral. 
Na aba superior 

selecione meus amigos. 
Na parte inferior clique 
no “+”. Abrirá uma tela 

onde estará a aba 
buscar. Preencha o 
nome do avatar
procurado. 



AdicionarAdicionar ContatoContato II
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Ao aparecer o nome do amigo 
clique em ok. Aparecerá a 
mensagem abaixo clique em 
oferecer e aguarde o seu 

contato aceitar.



AdicionarAdicionar ContatoContato IIII
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Clique com o botão direito sobre o 
avatar que você quer oferecer 

sua amizade. Abrirá uma 
janela, selecione adicionar 

amigo. Quando o avatar aceitar 
o convite, ele será incluído nos 

seus contatos.



ContatosContatos e MI e MI 
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Você pode mandar mensagens instantâneas  MI que serão 
entregues apenas à pessoa selecionada.

Ao abri o 
menu 

selecione o 
ícone 
people.
Então sua 
lista de 
amigos 

aparecerá. 

Para abrir 
a lista de 
contatos, 
clique em 

<<.



ContatosContatos e MI e MI 
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Parar enviar 
mensagens 
individuais 
instantâneas 

basta 
selecionar o 
amigo e clicar 
em MI. A aba 
superior deve 
estar em 

Meus Amigos.

Abrirá uma tela com o 
nome do contato e 

você poderá
comunicar-se



Chat de Chat de VozVoz
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Na Barra Inferior clique em Falar, mantendo pressionado 
enquanto fala. Quando terminar, solte o botão Falar. 
Quando o botão está ativado fica verde (conforme 

ilustração a seguir:



Landmark (Landmark (MeusMeus Marcos)Marcos)
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A opção meus marcos serve 
para marcar um local favorito 
no Second Life, permiitndo se  
teletransportar para esta região 

quando achar necessário.

Para isso, acesse o local que 
deseja marcar como favorito, 
exiba a barra lateral e clique 

em Places. Nas abas, deve estar
selecionado meus marcos.



Landmark (Landmark (MeusMeus Marcos)Marcos)
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Para criar a 
nova 

Landmark 
basta clicar
em “+” na 

parte inferior, 
selecionar e 
adicionar 
marco.

Se desejar
pode

adicionar
um título e 
anotações
sobre a 

Landmark.

Para 
concluir, 
basta
fechar.



Landmark (Landmark (MeusMeus Marcos)Marcos)
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Quando quiser utilizar a 
Landmark, basta

selecionar o nome da
região e clicar em

teletransportar, localizado
na barra inferior.



BuscaBusca e e TeletransporteTeletransporte
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Para conhecer outras ilhas ou regiões digite em busca, no menu superior, 
o que deseja procurar. Aguarde enquanto carrega a busca.

Abrirá uma tela com o 
resultado encontrado.

Se você deseja acessar um 
lugar, selecione lugares.

Basta clicar sobre o ícone e 
aceitar o teletransporte.



EnvioEnvio de de TeletransporteTeletransporte
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Um contato pode enviar convite de teletransporte para outro.

Para enviar um teletransporte para alguém, 
na barra lateral clique em people, selecione a 
pessoa desejada, clique com o botão direito e 
selecione a última opção, teletransportar?

Na janela seguinte, pode-se escrever uma 
mensagem, clique em ok. O avatar receberá

seu convite, bastando aceitá-lo.



TeletransporteTeletransporte nasnas IlhasIlhas
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Nas ilhas existem teletransportes para os diferentes locais, dentro da 
mesma ilha, bastando clicar sobre o local desejado.



My InventoryMy Inventory
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Na barra lateral,  no botão my inventory
(Inventário), é possível localizar todos os 
objetos que você possui dentro do Second
Life. Eles ficam organizados como em uma 

pasta do Windows, indicados por nome e tipo.

Para buscar algum objeto em seu inventário, 
vá até a caixa de texto (filtro), digite o nome 
do objeto e pressione enter. A busca lhe 

devolverá o objeto pesquisado.

Em itens recentes (na aba superior) os últimos 
objetos salvos ficarão disponíveis. Caso você 
saia do Second Life, estes objetos passarão 
para as suas pastas de destino e não serão 

mais exibidos nessa aba.



NotecardNotecard
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Ainda dentro de my inventory, abra a 
pasta notecard com dois cliques.

Selecione nova anotação e a nomeie. 
Abrirá uma janela onde você realizará

suas anotações.
Lembre-se de salvar o notecard!



ContatosContatos

GP e-du– UNISINOS/CNPq

http://www.unisinos.br/pesquisa/educacao-
digital/

Autoras (e-mail e msn) 
priscila.severino@gmail.com

tana.isis@gmail.com
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