
Ideação 11: Prototipagem de Papel e Cartão

Esta aula pode ajudar-te a ganhar pontos na parte técnica do vídeo de demonstração. Também te vai
ajudar na tua Aprendizagem Tecnológica.

Nesta aula, tu vais...
● Aprender sobre convenções comuns de Interface de Utilizador (UI)
● Criar um protótipo de papel da tua aplicação, ou
● Criar um protótipo em cartão da tua invenção de IA

Termos e Conceitos Chave

Protótipo - um modelo inicial de um produto Protótipo de cartão - uma maquete de uma
invenção ou sistema físico usando papel, cartão, e
outros materiais

Protótipo de Papel - uma representação
desenhada à mão de como será a tua
aplicação

Convenções - é algo que é comum ou é muito
usado

Inspiração

Agora que tens uma ideia para o teu produto mínimo viável, está na altura de esboçar algumas ideias e
pensar em como será o teu projecto. Se estás a fazer uma aplicação móvel, queres planear como
poderá ser a tua interface de utilizador. Se estás a fazer um projecto de IA, queres planear como será
fisicamente a invenção, e como os utilizadores irão interagir com ela.

Um protótipo é um modelo precoce de algo. Existem diferentes tipos de protótipos, mas nesta aula
vamos focar-nos em protótipos de papel e cartão.

Quais são os benefícios da prototipagem, ou da criação de um protótipo?

● Podes comunicar rapidamente as tuas ideias de uma forma visual. Por exemplo, podes mostrar o
que acontece quando clicas nos botões da tua aplicação.

● É colaborativo! Quando trabalhas no papel ou com cartão, é mais informal e as conversas brotam
da experimentação.

● É barato! Não tens de gastar muito dinheiro e tempo para criar um protótipo de papel ou cartão.
Podes usar materiais como cartão, papel, recortes de revistas, post-its, marcadores, autocolantes,
fita adesiva, paus de gelado, limpadores de canos e cola.

● Não precisas de ter acesso a um computador ou à Internet.
● Não tens de ser um perito técnico para esta parte do processo.



● Podes ver como os teus utilizadores reagem ao teu protótipo para aprenderem rapidamente o
que pode ou não funcionar no teu design.

● Os protótipos podem ajudar a confirmar as decisões de design antes de passares mais tempo a
construir um dispositivo ou a desenvolver e codificar a tua aplicação.

Protótipo em Papel para Aplicação Móvel

Um protótipo em papel é uma representação desenhada à mão de como será a tua aplicação móvel, se
é isso que é o teu projecto Technovation. Tipicamente parece uma imagem de ecrã. Se estás a fazer um
projecto de IA, salta para a secção Protótipo para Projecto de IA abaixo.

Antes de começares, aqui estão algumas convenções básicas de IU que podes usar na tua aplicação.
Uma convenção é algo que é comum ou é muito usado. Aqui estão algumas convenções de interface de
utilizador comuns. Não precisas de usar todas estas convenções, elas são apenas sugestões para certas
coisas que podes querer incluir na tua aplicação.



Botões

Os botões são usados em todo o lado nas
interfaces dos utilizadores de telemóveis. Eles são
usados para pedir ao utilizador para tomar uma
acção importante, como "inscrever-se" ou
"submeter". Tem cuidado para não usares
demasiado botões, demasiados botões podem
parecer desorganizados e confusos, e o utilizador
não saberá qual deles usar.

Ecrã de Divulgação

Muitas aplicações vão usar o ecrã inteiro para
mostrar o seu logótipo quando o abrires pela
primeira vez. A isto chama-se um ecrã de splash.
Por vezes eles irão colocar um menu ou botões de
navegação neste ecrã.

Logótipo e cabeçalho

A maioria das aplicações têm um lugar no topo
para um logótipo no menu de navegação
principal.



Barra de Navegação

Uma barra de navegação ajuda os utilizadores a
encontrar o que procuram numa aplicação.
Muitas aplicações colocam uma barra de
navegação na parte inferior do ecrã, contendo
ícones. Deves limitar a tua barra de navegação a
cinco itens ou menos para que não fique
desorganizada.

Menus de Ecrã Inteiro

Podes mostrar ao teu utilizador um menu em ecrã
inteiro para o ajudar a navegar na tua aplicação.
Isto pode parecer uma lista, ou podes obter
criatividade e usar blocos de cores ou imagens.

Menu de Hambúrgueres

Um menu de hambúrgueres tem este aspecto:

É usado quando uma barra de navegação
completa ou um menu não cabe no ecrã. Quando
clicas nela, traz um menu oculto para fora.



Mais opções no menu
Mais um menu de opções parece-se com isto:

Semelhante a um menu de hambúrgueres, este
menu também vai trazer informação que não
cabe no ecrã

Barra de Pesquisa

Ter uma barra de pesquisa é uma forma
extremamente comum de ajudar os utilizadores a
navegar na tua aplicação.

Adicionar uma lupa junto à barra de pesquisa
ajuda os teus utilizadores a saberem que se trata
de uma barra de pesquisa.

Feed de rolagem

A maioria dos utilizadores está habituada a
descer para ver mais informação. Um feed pode
ser usado para mostrar mais informação do que a
que caberá num ecrã.

Vê algumas das aplicações que tens no teu telemóvel. Que partes da interface de utilizador é que vês
serem usadas vezes sem conta? Que partes achas que ficam bem ou que tornam a aplicação fácil de
usar?

Embora possas querer que a tua aplicação tenha um aspecto realmente diferente para se destacar dos
teus concorrentes, o uso de convenções pode realmente ajudar os teus utilizadores a compreender
como usar a tua aplicação mais rapidamente. Por exemplo, a maioria dos utilizadores está familiarizada



com um menu de hambúrgueres, por isso incluir um na tua aplicação pode ajudar um utilizador a
compreender rapidamente o que fazer quando abre a tua aplicação. Podes também desenhar um novo
tipo de menu, mas pode ser confuso para os utilizadores e eles podem não conseguir perceber como
usar a tua aplicação. É claro que deves ser criativo com a tua aplicação, se quiseres! Na secção de
recursos adicionais existem dicas de como testar diferentes partes da tua IU com os teus utilizadores.
Mais tarde em Empreendedorismo 5: Cria um Logotipo, irás desenhar um logotipo e escolher um
esquema de cores para a tua aplicação.

● Descarrega uma nova aplicação a partir da loja de aplicações agora mesmo. Tem alguma das
convenções acima mencionadas? Tenta usar a aplicação durante cerca de 5 minutos. Quanto
tempo demoraste a descobrir como usá-la?

● Precisas de algumas sugestões?
○ Experimenta Todos os Trilhos (iOS e Android) ou Spotify (iOS e Android).

Antes de começares, podes aprender mais sobre prototipagem de papel, fluxo de utilizadores e
teoria da cor neste pequeno vídeo com Melissa Powell que está na equipa de Relações com
Desenvolvedores do Google, e Mariam Shaikh que é uma Designer de Experiência de Utilizador
Sénior no Google.

https://www.youtube.com/watch?v=JMjozqJS44M - começa o vídeo à 1:40

Pronto para começar? Está na hora de criares o teu próprio protótipo de papel. O desenho é
uma parte fundamental do processo de desenho e pode ajudar-te a tomar decisões chave
sobre o que deves desenhar. O teu protótipo de papel pode ser tão simples como desenhar
num pedaço de papel e é útil quando estás a trabalhar com as tuas ideias iniciais. Podes
mostrar a tua estrutura básica de aplicação e experimentar como as pessoas irão interagir
com a tua aplicação. Podes também testar as cores e para onde os botões irão. Passar tempo
agora para testar as tuas ideias no papel ajudar-te-á a poupar tempo mais tarde quando
transferires as tuas ideias para o teu protótipo digital.

Protótipo para o Projecto AI

Se o teu projecto usa IA e será uma invenção física tridimensional, queres usar materiais
tridimensionais para o teu protótipo. Como primeiro passo, faz sentido esboçar o aspecto da
tua invenção no papel. O passo seguinte será pegar nos teus esboços e transformá-lo num
modelo físico, para que possas ter uma noção do tamanho, forma, quão seguro será, e como
funcionará. Tal como no protótipo em papel, nesta fase não tens de te preocupar em fazer com
que fique "bonito". Este é apenas um primeiro passo no teu projecto!

Este vídeo do MIT mostra as bases do porquê e como construir um protótipo físico:
https://youtu.be/xglG_jGEvNQ

Ao começares de forma simples, com materiais básicos como cartão e papel, irás obter mais
informação sobre como será o teu protótipo final.

https://www.youtube.com/watch?v=JMjozqJS44M
https://youtu.be/xglG_jGEvNQ


Vídeo: https://youtu.be/k_9Q-KDSb9o

Se também tens kits de construção à tua disposição como os Legos, eles podem ser úteis na
construção do teu protótipo. Usa o que estiver facilmente disponível nesta fase do teu projecto.

Vais querer mostrar o teu protótipo aos teus utilizadores alvo para obteres a sua reacção a ele.
Será que eles gostam do tamanho, da forma? É fácil para eles usar? Será que sentem que será
seguro para eles usar?

Actividade

Prototipagem de Papel para Aplicações Móveis

Link para [Ficha de Trabalho]

O que vais precisar:
● Papel normal
● Marcadores

Opcional:
● Impressões da folha de trabalho
● Autocolantes
● Cola
● Tesoura
● Fita
● Revistas

O que vais fazer:
1. Como uma equipa, esboça cada ecrã da tua aplicação. Baixa as tuas ideias à medida

que elas chegam e tenta não as julgar ainda. Podes questioná-las mais tarde! Lembra-
te de te concentrares na criação de funcionalidades que fazem parte do teu MVP a partir
da última aula de ideias. Começa primeiro a desenhar as funcionalidades que estão
incluídas no teu MVP. Ao fazeres isto, podes querer considerar:

○ Como seria o primeiro ecrã?
■ Terá um logotipo?
■ Qual vai ser o esquema de cores?
■ Vais passar mais tempo a criar o teu logótipo e esquema de cores em aula

https://youtu.be/k_9Q-KDSb9o
https://docs.google.com/document/d/1yUYx5f2B1giBuZO3LPQp-T6hrxn2fa4S/edit?usp=sharing&ouid=116612102832409886298&rtpof=true&sd=true


de marketing 2
○ A tua aplicação precisa de um menu para a navegação? Como vai ser esse

menu? O que vai constar nesse menu?
○ Irá um utilizador iniciar sessão na tua aplicação? Como poderia ser o ecrã de

início de sessão? E que tal uma página de perfil?
○ O que acontece se clicares num botão para chegares ao ecrã seguinte?
○ Qual será o aspecto de cada ecrã?

2. Aqui está um exemplo de um protótipo de papel. Repara na forma como os autocolantes
são usados para mostrar onde os utilizadores podem clicar nos botões. Além disso, em
alguns casos existem esboços por baixo, que possivelmente seria o ecrã seguinte para
onde um utilizador é levado assim que um botão é clicado.

3. Assim que tiveres um protótipo funcional, cria uma passagem através da forma como o
utilizador navegaria na aplicação. Podes tirar fotografias como mostrado no vídeo acima
e criar um .gif ou vídeo.

4. Outra grande opção é apresentar o protótipo aos teus utilizadores alvo. Uma vez que eles
vão acabar por usar a tua aplicação, testa-a com eles primeiro! Escreve qualquer
feedback que eles tenham, ou grava-os em vídeo usando o protótipo em papel. Podes
ganhar muita informação útil, pedindo aos utilizadores para a testarem nesta fase!

Prototipagem Física para Projectos de IA

O que vais precisar:
● Papel normal
● Papelão
● Tesoura
● Fita



● Marcadores
● Cola (cola quente é melhor)

Opcional:
● Outros materiais que tens à tua volta (paus de madeira, limpadores de canos, arame)
● Blocos de Lego ou outros kits de construção

O que vais fazer:
1. Como uma equipa, constrói um modelo básico da tua invenção.

○ Qual será a sua forma?
○ Existem partes ou peças diferentes?
○ Qual será o seu tamanho? Podes começar com um modelo de escala mais

pequena para este primeiro protótipo.
2. Testa como um utilizador o pode usar. Verifica a facilidade de utilização, segurança,

durabilidade.
3. Outra grande opção é apresentar o protótipo aos teus utilizadores alvo. Como eles vão

acabar por usar o teu projecto, testa-o primeiro com eles! Escreve qualquer feedback
que eles tenham, ou grava-os em vídeo usando o modelo. Podes ganhar muita
informação útil ao fazeres os utilizadores testá-lo nesta fase!

Reflexão

Acabaste de criar o teu protótipo! Recomendamos-te que guardes o teu protótipo de papel ou
cartão porque terás de te referir a ele enquanto trabalhas na construção do teu projecto.
Certifica-te que o deixas num espaço seguro para não o perderes, ou pede a um dos membros
da tua equipa para ser responsável por ele. Também deves tirar fotos do teu protótipo,
especialmente se for um modelo físico.

● Se o design do teu projecto deve ser o "produto mínimo viável", que características
devem ser incluídas e que características estás a remover do teu design?

● Escolheste seguir alguma convenção, se sim, qual delas?



Recursos Adicionais

Utilização de ferramentas digitais para protótipo de papel

Se estás numa equipa remota, também podes querer criar um protótipo digital da tua aplicação. Podes
tentar uma ferramenta como InvisionApp ou até algo mais simples como o Google Slides. Aqui está um
exemplo de um protótipo de papel digital usando o Google Slides:

exemplo alternativo digital

Prototipagem de Modelos Físicos

Aqui está um excelente website com dicas e ferramentas para usar vários materiais para construir
protótipos em 3-D.

Modelação de Design

https://www.invisionapp.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1Bkx7m8SjAEMO9ohupC3QKK4pyMDTU6bwQfk1bekigqg/edit?usp=sharing
http://www.judepullen.com/designmodelling/techniques/
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