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1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinâmicas

6 · Resultados

30’

10’

15’

2 · Materiais

3 · Estrutura temporal da sessão

Conhecer e saber utilizar o conceito de protótipo como ferramenta 
de validação e aprendizagem.

Identificar as necessidades de conhecimento especializado derivadas 
do protótipo.

Desenhar uma estratégia de captação de conhecimento 
especializado.

Utilizar a ficha “O que é um protótipo” para introduzir o conceito de protótipo, os 
diferentes tipos do mesmo, como se utilizam e qual é a sua importância no desenho, 
desenvolvimento e melhoria dos produtos e serviços.

Realizar uma primeira versão do protótipo utilizando a informação proveniente do módulo 
anterior e as perguntas guia incluídas no modelo de protótipo. O protótipo pode adotar 
múltiplos formatos em função do tipo de produto ou serviço, das capacidades da equipa 
e dos recursos disponíveis. Nesta primeira versão pretende-se que os estudantes percam o 
medo ao papel em branco e comecem a tornar a sua visão numa coisa mais tangível.

A primeira versão do protótipo vai gerar dúvidas de tipo técnico relacionadas com aspetos 
tanto de construção como de utilização do produto ou serviço. É ao mesmo tempo 
necessário começar a dar forma ao protótipo. Portanto, recomenda-se dividir a equipa 
em dois grupos de trabalho, um deles orientado para obter mais informação e o outro 
para construir efetivamente o protótipo.

- 1 ficha “O que é um protótipo” por equipa  (S9A)

- Vários modelos “Pré-protótipo” por equipa  (S9B)

30’

15’
10’

Resultados

Exemplos

Dinâmicas
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Guia didático do docente

CONSTRUIR PROTÓTIPOS PARA APRENDER

Módulo 5

Sessão 9

O que é Modo Operativo

15’

Objetivos

Breve introdução ao conceito de protótipo e os diversos formatos em 
que se pode materializar.

Compreender a importância do protótipo como elemento de validação de 
conceitos e de aprendizagem.

Conhecer os diferentes formatos que um protótipo pode chegar a ter.

Material:

- 1 ficha “O que é um protótipo” por equipa (S9A)

É importante que os estudantes compreendam que o formato do protótipo 
deve adaptar-se às necessidades de comunicação e de validação de cada 
projeto. O protótipo é uma ferramenta, não um objetivo em si mesmo.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS
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Guia didático do docente

O QUE É UM PROTÓTIPO?

Realizar um protótipo consiste basicamente em tornar a nossa ideia ou proposta 
de empreendimento numa coisa mais concreta e material com o objetivo, entre 
outros, de poder entender de forma mais pormenorizada quais vão ser as suas 
características principais, o que funciona e o que não funciona de acordo com 
o ponto de vista do futuro cliente ou utilizador, qual poderá ser o seu mercado 
potencial ou quais os recursos que serão necessários para transformar a ideia 
numa oferta real no mercado.

Trata-se, na medida do possível, de “dar forma ao que poderá ser” com a 
missão principal de que o que até agora foi apenas uma ideia imaterial possa ser 
validada por outros através de entrevistas ou testes realizados com os potenciais 
utilizadores, com especialistas que nos podem dar a sua opinião ou com pessoas 
que se podem vir a envolver na implementação da proposta (distribuidores ou 
investidores, por exemplo).

Um protótipo pode adquirir muitas formas. Por exemplo:

Uma maquete (mock-up). Usadas normalmente para reproduzir em tamanho 
real ou à escala um desenho ou dispositivo. São principalmente utilizadas 
como protótipo quando a nova proposta consiste num aparelho ou dispositivo 
que os utilizadores devem manipular ou com o qual interagir. Uma maquete 
pode ser muito simples e ser realizada com materiais tão simples como o 
cartão ou a plasticina.

Desenhos e imagens. Como diz o ditado, uma imagem vale mais do que mil 
palavras. A utilização de imagens permite-nos concretizar elementos da nossa 
proposta para os tornar muito mais compreensíveis para os outros. Podem ser 
utilizadas para mostrar um produto ou dispositivo num determinado contexto 
ou para “materializar” a sua forma quando por vários motivos (dimensão, custo) 
não for possível realizar uma maquete. É o tipo de protótipo ideal para, por 
exemplo, mostrar qual seria o aspeto de uma nova loja ou estabelecimento.

Um vídeo. Um vídeo breve pode ser o tipo de protótipo perfeito para explicar 
a nossa proposta quando necessitamos de mostrar um processo em várias 
fases, quando para entender o funcionamento de uma coisa sejam necessárias 
imagens em movimento ou quando for preciso explicar conceitos teóricos que 
se compreendem muito melhor de forma visual.  

Representação “teatral”. Uma simulação de tipo teatral pode ser também 
um modo de conseguir um protótipo de propostas quando o principal 
elemento for a interação entre pessoas. Uma representação pode ser o 
protótipo ideal para mostrar e testar como funcionariam determinados tipos 
de serviços que implicam um processo como, por exemplo, um novo sistema 
de receção de clientes num hotel ou de atendimento ao público numa 
agência bancaria.

Storyboard. Um vídeo ou uma representação teatral podem ser substituídos 
por uma forma mais simples, um storyboard. Trata-se neste caso, de 
representar um processo de utilização ou de interação entre pessoas num 
formato de banda desenhada mediante vinhetas.

Na conceção do protótipo podemos utilizar apenas um destes formatos ou vários 
combinados, bem como qualquer outra forma de representação de que nos 
possamos lembrar. 

O nível de complexidade e sofisticação dos protótipos depende em cada caso das 
necessidades de cada proposta e do tempo de dedicação de que se dispuser para 
a sua materialização. O mais importante é ter em consideração que se trata de 
obter uma ferramenta para dar a conhecer aos outros (e a nós próprios de forma 
mais pormenorizada) o nosso produto ou serviço, ou seja, mostrar o valor da 
nossa ideia ou proposta antes de a tornar num produto ou serviço real.

Módulo 5

Sessão 9
Modelo S9A
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Guia didático do docente

CONSTRUIR PROTÓTIPOS PARA APRENDER

O que é

Modo Operativo

30’

Objetivos

Atividade para construir uma primeira versão do protótipo e ao mesmo tempo 
evidenciar o desconhecimento existente em relação a muitos aspetos técnicos 
relacionados com a sua construção.

Ser capazes como equipa de passar de um conceito geral a uma visão concreta.

Compreender os vários problemas relacionados com a implementação de um 
produto ou serviço.

Desenhar e planificar um processo de captação de conhecimento especializado.
.

Material:

- Vários modelos “Pré-protótipo” por equipa  (S9B)

- Modelo “Elementos críticos do modelo de negócio” (S8B) por equipa, 
proveniente da sessão anterior

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

São dados vários modelos da ficha “Pré-protótipo” a cada equipa. Este modelo 
contém um conjunto de perguntas que têm como objetivo ajudar os estudantes 
a desenharem o seu protótipo. As equipas também dispõem, proveniente 
da sessão anterior, do modelo “Elementos críticos do modelo de negócio”, 
informação que incide no desenho do protótipo. As equipas iniciam o processo 
de definição do protótipo com todo este material. A secção denominada 
“Processo de produção” não será considerada por agora, uma vez que faz parte 
do trabalho de campo deste módulo. 

O formato do protótipo final vai ser condicionado pelo tipo de produto ou serviço 
contemplado na proposta, as capacidades da equipa (lembre aos estudantes 
a primeira dinâmica realizada durante o processo) e os recursos disponíveis. O 
formato mínimo baseia-se na utilização da ficha proporcionada, mas existem 
múltiplas opções (simulação em 3D, conteúdos multimédia, construção à escala, 
mock-up…). 

Este modelo irá servir aos estudantes para, em primeiro lugar, identificarem 
tudo o que necessitarem de saber para poderem descrever como tem de ser o 
protótipo.

Portanto, é um material de trabalho (pré-protótipo) e não a versão definitiva 
do protótipo. Por este motivo, são dados a cada equipa vários modelos para 
poderem experimentar com diferentes versões do pré-protótipo. 

Módulo 5

Sessão 9
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Guia didático do docente / Atividade

PRÉ-PROTÓTIPO

Utilizem este esquema para desenhar o protótipo.

Módulo 5

Sessão 9

NOME:

DESCRIÇÃO: 

ESQUEMA: 

ELEMENTOS CHAVE:

PROCESSO DE PRODUÇÃO:

MOFA

Modelos para facilitar a utilização de telemóveis às pessoas de idade

Fácil de usar, leve, resistente, simples

Indiquem aqui o nome do produto ou serviço.

Descrevam aqui o peso, preço, robustez, desenho, 
qualidade, etc que têm de ser os valores fundamentais 
da proposta.

Desenhem aqui a solução.

Produto:
• Pensem que é necessário especificar tanto o seu aspeto 

como as suas funcionalidades. Se for necessário utilizem 
mais do que um esquema. Usem escalas diferentes se servir 
para reforçar a mensagem.

• Utilizem setas com anotações para descrever os diversos 
elementos: para que servem, como funcionam, de que 
material são feitos, etc. Combinem palavras com imagens 
para reforçar a vossa mensagem.

Serviço:
• Se se tratar de um serviço, desenhem uma série de 

vinhetas como se  fosse banda desenhada para explicar o 
desenvolvimento ao longo do tempo. Utilizem entre três e 
seis vinhetas.

• Usem elementos gráficos ou palavras para destacar em todos os 
momentos o que acontece, porque acontece e quem participa. 

• Produto: custos de produção: quanto custará realizar 
um protótipo? Será muito caro produzi-lo em serie?

• Técnicas de produção: como se pode construir o 
protótipo? É necessária alguma técnica especial? 
Aspetos relacionados com o meio ambiente: produção 
sustentável, reciclagem.

• Dificuldades na produção: avaliem de 1 (muito fácil) a 5 
(muito difícil) a complexidade da produção do protótipo.

• Elementos legais: existe algum elemento legal que 
deva ser tomado em consideração?

O que é e o que soluciona.

Imprima em DIN-A4 ou, se possível, em 
DIN-A3 várias cópias do modelo seguinte 
(S9B) para cada uma das equipas que tiver 
na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE
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Material do estudante / Atividade

PRÉ-PROTÓTIPO

Utilizem este esquema para desenhar o protótipo.

Módulo 5
Sessão 9

Modelo S9B

NOME:

DESCRIÇÃO: 

ESQUEMA: 

ELEMENTOS CHAVE:

PROCESSO DE PRODUÇÃO:

Indiquem aqui o nome do produto ou serviço.

Descrevam aqui o peso, preço, robustez, desenho, 
qualidade, etc que têm de ser os valores fundamentais 
da proposta.

Desenhem aqui a solução.

Produto:
• Pensem que é necessário especificar tanto o seu aspeto 

como as suas funcionalidades. Se for necessário utilizem 
mais do que um esquema. Usem escalas diferentes se servir 
para reforçar a mensagem.

• Utilizem setas com anotações para descrever os diversos 
elementos: para que servem, como funcionam, de que 
material são feitos, etc. Combinem palavras com imagens 
para reforçar a vossa mensagem.

Serviço:
• Se se tratar de um serviço, desenhem uma série de 

vinhetas como se  fosse banda desenhada para explicar o 
desenvolvimento ao longo do tempo. Utilizem entre três e 
seis vinhetas.

• Usem elementos gráficos ou palavras para destacar em todos os 
momentos o que acontece, porque acontece e quem participa. 

• Produto: custos de produção: quanto custará realizar 
um protótipo? Será muito caro produzi-lo em serie?

• Técnicas de produção: como se pode construir o 
protótipo? É necessária alguma técnica especial? 
Aspetos relacionados com o meio ambiente: produção 
sustentável, reciclagem.

• Dificuldades na produção: avaliem de 1 (muito fácil) a 5 
(muito difícil) a complexidade da produção do protótipo.

• Elementos legais: existe algum elemento legal que 
deva ser tomado em consideração?

O que é e o que soluciona.
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Guia didático do docente

CONSTRUIR PROTÓTIPOS PARA APRENDER

O que é Modo Operativo

10’

Objetivos

Identificar os pontos tecnicamente complexos ou não resolvidos do 
protótipo.

Planificar e desenhar uma estratégia de captação da informação de tipo 
técnico que permita resolver as incógnitas em relação ao protótipo.

Organizar a equipa de modo que seja capaz de construir o protótipo e ao 
mesmo tempo obter informação técnica.

Ser capaz de identificar as dúvidas de tipo técnico relacionadas com a 
construção do protótipo.
Organizar como equipa a planificação de tarefas complexas que exigem 
uma execução em paralelo do trabalho.

O protótipo vai causar muitas dúvidas de tipo técnico nos estudantes tanto 
relacionadas com as funcionalidades como com a sua materialização. As 
equipas devem investigar, embora de modo preliminar, como se poderia 
implementar o protótipo de forma industrial. É por este motivo que o modelo 
“Pré-protótipo” possui uma secção denominada “Processo de produção” que 
se centra no referido aspeto. Estas perguntas, conjuntamente com todas as 
dúvidas provenientes do desenho do protótipo, obrigam a realizar um trabalho 
de campo entre sessões. Durante o mesmo, os estudantes irão poder falar 
com diversos especialistas que lhes podem esclarecer as dúvidas (mecânicos, 
carpinteiros, ferreiros, informáticos, eletricistas, engenheiros, advogados, 
arquitetos, biólogos…).

É importante que seja utilizado o próprio modelo do protótipo já elaborado 
como mecanismo onde articular as perguntas realizadas nas entrevistas 
com os especialistas. Desta forma facilita-se a comunicação, melhora-se o 
protótipo e os estudantes apercebem-se do poder desta ferramenta.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 5

Sessão 9
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