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Guia didático do professor

MELHORAR A PROPOSTA GLOBAL

Módulo 5

Sessão 10

1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinâmicas

6 · Resultados

40’

10’

5’

2 · Materiais

3 · Estrutura temporal da sessão

Utilizar a informação técnica para consolidar o protótipo.

Saber sintetizar os valores e os elementos chave do protótipo para os 
usar como mecanismo de comunicação.

Neste caso é sugerido que os membros de cada equipa compartilhem, de forma breve, 
informações uns com os outros para comentarem quais foram as principais aprendizagens 
do trabalho de campo.

Consolidar toda a informação disponível em relação ao protótipo. É importante que na 
referida consolidação sejam destacadas todas as soluções técnicas ou de desenho que 
signifiquem valor (facilidade de uso ou de produção, solução do problema…). Os alunos 
não devem esquecer que o protótipo faz parte de uma estratégia global de comunicação.

O módulo seguinte centra-se na comunicação da proposta ao mercado em termos 
de valor. Por isso é importante que os alunos dediquem algum tempo para recordar 
os motivos que os levaram a materializar a solução na forma do protótipo. Todos os 
elementos de valor relevantes têm de aparecer durante a comunicação. 

Considera-se unicamente a utilização de um modelo “Protótipo”, dada a 
disparidade de materiais e formatos que podem chegar a ser utilizados na 
realização do protótipo. É proporcionado um modelo “Resumo do módulo” 
por se tratar de um elemento de uniformização dos conteúdos.

- 1 modelo “Protótipo” por equipa (S10A) 

- 1 modelo “Resultado do módulo: o protótipo” por equipa (S10B)

40’

5’
10’

Resultados

Exemplos

Dinâmicas
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Módulo 5

Sessão 10
Guia didático do professor

MELHORAR A PROPOSTA GLOBAL

O que é Modo Operativo 

5’

Objetivo

Compartilhar informação sobre as principais aprendizagens do trabalho 
de campo

Provocar um intercâmbio mínimo de conhecimento entre as equipas 
que possa eventualmente favorecer a melhoria ou viabilidade de 
algum dos protótipos.

É sugerido discutir em conjunto na aula se alguma equipa se viu obrigada a repensar 
de forma total ou parcial o seu protótipo devido a algum aspeto técnico. A reflexão 
derivada desta discussão pode ser útil para qualquer outra equipa que se possa 
encontrar numa situação semelhante.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS
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Guia didático do professor

O que é Modo Operativo

40’

Objetivos

Consolidação de toda a informação sobre o protótipo recolhida durante o 
trabalho de campo.

Adaptar a materialização do protótipo aos condicionamentos técnicos.

Potenciar os aspetos diferenciais do protótipo para reforçar o seu valor como 
ferramenta de comunicação.

Material:

- 1 modelo “Protótipo” por equipa (S10A) 

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Tal como foi mencionado na sessão anterior, é possível que as equipas se tenham 
precisado de dividir para realizar diferentes tarefas. Nesse caso será agora 
necessário compartilhar todo o trabalho realizado. Trata-se de verificar aspetos 
da viabilidade do protótipo pensado, em primeiro lugar, tanto a partir de uma 
perspetiva económica (quanto pode custar? o que estão os clientes dispostos a 
pagar?) como de uma perspetiva técnica (pode realmente funcionar? qual é o 
seu ponto fraco e como o resolvemos?). Por outro lado, a construção do próprio 
protótipo deve ser concluída.

Para realizar esse trabalho os alunos têm de ter ao seu dispor um modelo de 
protótipo com um formato idêntico ao da sessão anterior, embora tendo sempre 
presente que o protótipo pode ter qualquer outro formato.

MELHORAR A PROPOSTA GLOBAL

Módulo 5

Sessão 10
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Guia didático do professor / Atividade

PROTÓTIPO

MOFA

Modelos para facilitar a utilização de telemóveis às pessoas de idade

Fácil de usar, leve, resistente, simples.

5 €. A produção em série seria muito fácil.

Aparentemente não existe problema algum.

Nenhuma.

Impressão digital e perfuração à mão. A produção industrial inclusive a cores e 
com imagens fotográficas (quatro tintas) teria um preço muito baixo.

NOME:

DESCRIÇÃO: 

ESQUEMA: 

ELEMENTOS CHAVE:

CUSTOS DE PRODUÇÃO: 

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO: 

DIFICULDADES NA PRODUÇÃO: 

ASPETOS LEGAIS:

Imprima em DIN-A4 ou, se possível, em 
DIN-A3 um número de cópias do modelo 
seguinte (S10A) igual ao número de 
equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESOR

Módulo 5

Sessão 10
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Material do aluno / Atividade

PROTÓTIPO

NOME:

DESCRIÇÃO: 

ESQUEMA: 

ELEMENTOS CHAVE:

CUSTOS DE PRODUÇÃO: 

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO: 

DIFICULDADES NA PRODUÇÃO: 

ASPETOS LEGAIS: 

Módulo 5

Sessão 10
Modelo S10A
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Guia didático do professor

MELHORAR A PROPOSTA GLOBAL

O que é

10’

Objetivos

A realização do modelo de resultados correspondente à conclusão do módulo.

Sintetizar num modelo todo o trabalho realizado no módulo.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Modo Operativo

Material:

- 1 modelo “Resultado do módulo: o protótipo” por equipa (S10B)

Neste caso, redigir o resultado final do módulo tem de ser muito simples, uma vez 
que as equipas dispõem de todo o material necessário, motivo pelo qual neste 
momento não é necessário o uso de nenhuma ficha guia. No entanto, os alunos 
devem utilizar a ficha proporcionada para o efeito para haver homogeneização de 
todos os formatos. Se o protótipo for materializado em forma de objeto, as equipas 
devem tentar incluir alguma imagem no modelo de resultado do módulo. 
 

Módulo 5

Sessão 10
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Guia didático do professor / RESULTADOS 

O PROTÓTIPO

FINAL DO MÓDULO 5

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S10B) igual ao 
número de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA EL PROFESOR

NOME:

DESCRIÇÃO: 

ESQUEMA: 

PRODUÇÃO:

MOFA

Modelos para facilitar a utilização de telemóveis às pessoas de idade

A produção em série é muito fácil e o custo do produto muito reduzido (5 €). Podem 
ser facilmente construídos em qualquer tipografia tanto no caso de grandes como de 
pequenas produções.

Módulo 5

Sessão 10
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Material do aluno / RESULTADOS

O PROTÓTIPO

NOME:

DESCRIÇÃO: 

ESQUEMA: 

PRODUÇÃO:

Módulo 5
Sessão 10

Modelo S10B
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