
   1. O que é
O aplicativo de “Caça aos ovos com a Galinha Pintadinha” é destinado aos pais e filhos para 
relembrarem os tempos dos álbuns de figurinhas. Ao caçar ovinhos, novas figurinhas são
automaticamente adicionadas ao seu álbum. A caça é feita em ambientes pré-determinados,
dentro do shopping. Para ter acesso ao aplicativo que disponibiliza a brincadeira, basta baixar
através do smartphone na Play Store (Android) ou Apple Store (IOS). Pronto! É só  andar pelo
shopping e caçar os ovinhos da Galinha Pintadinha. Boa diversão!shopping e caçar os ovinhos da Galinha Pintadinha. Boa diversão!

   2. Caçando ovinhos
Para caçar ovinhos e encontrar novas figurinhas, é necessário clicar em “Procurar Ovos” na tela 
inicial. Um mapa é aberto onde mostram os ovinhos disponíveis para caça. Ao clicar em um
ovo, o aplicativo será encaminhado para Realidade Aumentada. Para conseguir uma nova
figurinha é necessário clicar diversas vezes no ovinho para quebrá-lo. Para ter mais chance figurinha é necessário clicar diversas vezes no ovinho para quebrá-lo. Para ter mais chance 
de conseguir novas figurinhas, o ideal é caminhar pelo ambiente, aumentando as chances de 
encontrar novos ovinhos!

   3. Álbum de figurinhas
Para visualizar o álbum de figurinhas é necessário clicar no botão “Figurinhas” na tela inicial.
O álbum de figurinhas é dividido em cinco personagens do tema em questão:
Borboletinha, Baratinha, Pintinho Amarelinho, Galo Carijó  e Galinha Pintadinha. Para cada
personagem existem dez diferentes figurinhas. Durante a caça de figurinhas, o jogador pode personagem existem dez diferentes figurinhas. Durante a caça de figurinhas, o jogador pode 
encontrar figurinhas repetidas.

   4. Figurinhas Repetidas
Para visualizar as figurinhas repetidas é necessário clicar no botão “Figurinhas” na tela inicial.
No álbum ficam todas as figurinhas conquistadas, inclusive as repetidas. As figurinhas 
podem ser trocadas entre os jogadores. Para isso, é necessário que os jogadores estejam
conectados na mesma rede wi-fi. Cada um deve escolher uma figurinha que deseja trocar conectados na mesma rede wi-fi. Cada um deve escolher uma figurinha que deseja trocar 
no álbum, inserir o có digo do amigo e clicar em “trocar”.

   5. Conquistas
Para visualizar as conquistas é necessário clicar no botão “Conquistas” na tela inicial. Uma 
série de conquistas e objetivos estão pré-definidos no aplicativo. Sempre que uma nova figurinha 
é caçada, existe a chance de concluir uma conquista.


