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O site  http://www.jigidi.com possibilita  o  desenvolvimento  de  quebra-cabeça 

para uso on-line de forma gratuita e também hospeda a atividade, disponibilizando um 

endereço (url) para postagem em blogs, sites e outros meios de socialização.

A ferramenta encontra-se na língua inglesa, porém usuário com conhecimento 

básico na utilização  da  informática,  navegação de  internet  e  inglês  não encontrarão 

dificuldades em utilizá-la.

São três os passos básicos para produzir uma atividade. Primeiro acessar o site e 

realizar cadastro, em seguida produzir a atividade e terceiro e último passo socializar a 

atividade produzida.

Abaixo segue passo a passo desde o acesso ao site até a socialização da atividade 

produzida.

Acessando o site

Acesse  o  seu  navegador  de  internet  e  digite  www.jigidi.com na  barra  de 

endereço e pressionar a tecla Enter, como você pode observar na imagem abaixo:

Surgirá então a tela do site conforme imagem abaixo:
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Realizando o cadastro

Para  se  cadastrar  no  site  (obrigatório  se  você  desejar  construir  seu  próprio 

quebra-cabeça, somente para utilizar as atividades prontas não se faz necessário), clique 

sobre o link , conforme você pode observar na imagem abaixo. 

Ao clicar sobre o link   aparecerá a página para você realizar o 

registro. Siga as orientações abaixo para realizar o cadastro.

Observe abaixo as mensagens de erros caso o cadastro não estiver correto:
Caso as senhas não conferirem Se o Username já estiver sido utilizado
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- Digite no campo 
 um nome de usuário. Será utilizado para 
você poder se logar.  Este nome irá aparecer 
no site indicando quem é o responsável pela 
atividade realizada.

- No Campo Password (Senha) digite 
uma senha para acesso ao site.
- Em Confirm Password, digite-a 
novamente para confirmação da senha 
digitada. Não a esqueça, assim como 
seu Username senão não poderá se 
logar.

- Digitado o Username, Password  e Confirm 
Password clique no botão  
para confirmar o cadastro. Se o Username  já 
for utilizado ou a senha não forem iguais será 
mostrado mensagem de erro e solicitado que 
você redigite os dados.
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Após  clicar  sobre  o  botão   surgirá  nova  tela  solicitando  informações 

adicionais para o cadastro. Observe a imagem abaixo e siga as orientações destacadas para preenchimento 

correto.

Você  deve  dar  atenção  ao  campo  ,  nele  você 

deve digitar um e-mail válido e o site só aceita um e-mail por cadastro.

Caso o  e-mail  já  tenha  sido  utilizado,  uma  mensagem abaixo  do campo  irá 

informar que o mesmo já está em uso (observe a imagem abaixo), neste caso, digite 

outro e-mail válido.

Preenchido  esses  dados,  clique  sobre  o  botão   para  salvar  as 

informações. A partir deste momento você já está cadastrado e com autorização para 

produzir quantos quebra-cabeças conseguir.
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Habilite essa opção se você não quer 
ver nenhum quebra-cabeças que 
podem ser ofensivos. Menores 
devem ativar essa opção.

Neste campo digite um e-mail válido e que você 
tenha acesso, pois caso você esqueça a senha a 
mesma nele será enviada.

Em                                     informe seu sexo
Male = Masculino; 
Female = Feminino.
Em                                       informe o ano de seu 
nascimento.
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Produzindo um Quebra-Cabeça

A  produção  de  um  quebra-cabeça  é  simples,  requer  apenas  selecionar  uma 

imagem e definir a quantidade de peças que o mesmo deverá ter.

Clique sobre o botão , surgirá a tela abaixo. 

Clique sobre o botão  que está no centro da tela. Surgirá a caixa 

de  diálogo  Selecionar  arquivo  para  upload  de  www.jigidi.com,  conforme  pode  ser 

observado abaixo. Siga as orientações para ter sucesso na inclusão de sua imagem para 

o quebra-cabeça.

Caso a imagem seja muito pequena será mostrada a seguinte mensagem.
Imagem original Tradução

Imagem muito pequena. 
Deve ser no mínimo 300 x 300 pixels
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Navegue até localizar a 
imagem para o quebra-
cabeça. 
A opção         permite 
modificar a forma de 
visualizar as imagens na 
janela.

Imagem selecionada. 
Ao clicar sobre a 
imagem o nome do 
arquivo  deve aparecer 
no campo Nome.

- Filtro para o formato das imagens aceitas pelo site.  Os formatos são “.jpg”,  “.jpeg”,  “.gif” e 
“.png”, formatos comuns a todos os editores de textos. O formato “.jpg” é o padrão para a maioria 
das máquinas fotográficas digitais, o que permite que você fotografe e faça os quebra-cabeças de 
forma fácil e prática.
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Sendo selecionado a imagem no tamanho correto, a mesma será enviada ao site. 

O tempo de envio poderá levar alguns minutos caso sua conexão a internet seja lenta ou 

a imagem muito grande. Observe na imagem abaixo o gráfico em relação ao envio da 

imagem ao site. Aguarde até a conclusão do envio.

Após a conclusão do envio a imagem enviado irá surgir na tela juntamente com 

uma  barra  de  configuração  e  teste.  Observe  as  informações  abaixo  referentes  a 

configuração, teste e conclusão da criação do quebra-cabeça.
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Barra de configuração.

- Arraste o botão verde para cima ou para baixo, até definir a quantidade de partes que deseja que 
sua imagem seja dividida. 
- O número mínimo e máximo depende do tamanho de sua imagem.
- Clique no botão  para testar, caso não goste do resultado, aumente ou diminua o número de 
divisões e teste novamente quantas vezes desejar.
- Para finalizar a atividade pressione o botão .
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Ao clicar no botão  a imagem será dividida na quantidade de partes definidas na barra 

de configuração. Caso não goste do resultado, modifique o valor e teste novamente.

Clicando  sobre  o  botão  .  Surgirá  uma  tela  para  digitar  o  título  do  seu 

quebra-cabeça  e  também  definir  algumas  configurações.  Observe  as  orientações  na 

imagem abaixo.

]

Definida  as  configurações  clique  no  botão   para  confirmar  as 

informações.

Obs.: O  site  só  permite  a  criação  diária  de  quatro 

quebra-cabeças  de  forma  pública,  ou  seja,  que  irá  aparecer  na 

listagem  geral  onde  todos  os  usuários  do  site  podem  ver.  Se 

exceder essa quantia ao salvar  será mostrado a imagem ao lado 

informando a situação. 
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- Neste campo entre com 
o nome da atividade

- Clique neste botão 
tornar o quebra-cabeça 
disponível para todos os 
outros usuários.

Este quadro trás algumas observações.
1. As imagens são suas, você tem autorização par ausá-las, etc. Respeite o copyright.
2. Não use imagens ilegais, obsenas
3. Respeitar as pessoas

Se  seu quebra-cabeça pode  ser ofensivo para alguém,  marque  a  caixa abaixo.
 (Este quebra-cabeça pode ofender algumas 

pessoas)
Obs.:  Após ser concluído a construção do quebra-cabeça não tem como reverter esta configuração.

Ativando esta opção seu quebra-cabeça não será mostrado ao usuários do site, sendo que para usar a 
atividade é necessário saber o endereço completo ou o link.
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Clicando no botão   irá surgir a tela abaixo. Nela você define em que 

categoria seu quebra-cabeça faz parte. Você só pode escolher uma categoria.

Clique  no  botão   para  concluir  a  atividade.  Uma  nova  página  será 

mostrada, conforme se pode observar abaixo.

Clicando sobre o botão  é disponibilizado o endereço para 

socializar o seu quebra-cabeça.

Copie o endereço (destacado em vermelhor) e coloque em seu blog, envie aos 

seus usuários para que tomem conhecimento e utilizem a sua atividade.
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Clique aqui para montar seu quebra-cabeça

Texto informando que seu quebra-cabeça foi 
concluído com sucesso.

Nestas opções estão disponibilizados códigos para 
você socializar a atividades com seus amigos.
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O botão   possibilita que você envie um e-mail aos seus 

amigos informando a nova produção.

O  código  disponibilizado  em   não  funcionou  bem  nos 

testes, para socializar na página utilizei a opção .

Outra  forma para capturar  o endereço da atividade e socializar  é copiando o 

endereço da própria URL quando estiver solucionando o quebra-cabeça, conforme pode 

ser observado abaixo.

Para acessar as atividades, logado ou não, basta entrar no site e acessar clicando 

na imagem ou no nome correspondente.

O  site  não  possui  sistema  de  busca  de  atividade,  o  que  dificulta  encontrar 

atividades específicas.

Você  pode-se  produzir  centenas  de  quebra-cabeça,  única  limitação  é  a 

criatividade e o tempo. 

Bom estudo e divertimento.

Elaborado por nerisantos@ibest.com.br – www.atividadeseducativas.com.br Pág. 8/8

E aqui digite aqui o e-mail do seu amigo.

Digite aqui o nome do seu amigo.

Clique aqui para enviar 
o e-mail.

Clique na imagem ou no 
nome para acessar a 
atividade.

O sistema de busca do site é 
por usuário e não por 
atividade.
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