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resumo 
 
 

A presente dissertação pretende mostrar o contributo do Design e da 
Ilustração para a educação ambiental, com o foco num projeto direcionado ao 
público infantil, para a Barragem da Gralheira 

O projeto, além de valorizar o património natural da barragem, tem como 
objetivo transmitir noções sobre a preservação e limpeza de espaços verdes 
assim como despertar a atenção sobre as problemáticas da água e da 
floresta, isto, através da relação/interação entre livro, criança e o local em 
questão. 

Pretende-se desta forma, que a dissertação seja o testemunho da 
investigação, adequação e consenso de ferramentas como a ilustração e o 
design, a fim de comunicar de forma lúdica e didática problemáticas 
relacionadas com a educação ambiental a gerações mais novas. 
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abstract 
 

This dissertation aims to show the contribution of Design and Illustration to 
environmental education, focusing on a project for the Gralheira Dam, aimed at 
children. 
 
The project, in addition to enhancing the dam's natural heritage, aims to convey 
notions about the preservation and cleanliness of green spaces as well as 
arouse attention on water and forest issues, through the relationship/ 
interaction between book, child and the location in question. 
 
Thus, the dissertation is intended to be the testimony of research, adequacy 
and consensus of tools such as illustration and design, in order to communicate 
in a playful and didactic way problems related to environmental education to 
younger generations. 
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Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)
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Contributos Teóricos



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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o interesse pela valorização da natureza, e a adoção de comportamentos sustentá-
veis. A tarefa de educar estas gerações mais novas é vital, para que no futuro seja 
possível encontrar-se um caminho para a inovação e qualidade de vida, que tenha 
por base uma consciência e atitude ecológicas. 

Proposta Projetual

Tendo em conta esta problemática, pensou-se de que maneira o design poderia ser 
um contributo para a educação ambiental, nomeadamente se direcionado ao público 
infantil. 
Depois de uma análise da forma como estão inseridos os conteúdos de educação 
ambiental no programa de formação cívica do ensino básico, mais especificamente 
no Agrupamento de Escolas de Anadia, foi possível  compreender que, nesta locali-
dade, estes são lecionados de forma pouco dinâmica, na maior parte dos casos por 
apresentações PowerPoint e fichas, acabando por não ter o impacto necessário, nem 
estimular a criança a interessar-se pela natureza ou pelas questões ambientais.    

Desse modo, houve o interesse em criar uma proposta que abordasse a temática a 
partir de um livro/guia de atividades a realizar num espaço verde, a fim de levar a 
criança a envolver-se com a natureza e questões ambientais. Pretende-se que, 
através dos sentidos, possa compreender o mundo lá fora e o papel que podemos 
desempenhar nele. A proposta do projeto é direcionada a crianças do 1º ciclo, de 
idades entre os 6 e 10 anos, e considerou como espaço verde a Barragem da 
Gralheira, situada no concelho de Anadia. 

É através do contributo do design e da ilustração que se pretende comunicar e sensi-
bilizar de forma apelativa conteúdos relacionados com o meio ambiente, tais como a 
reciclagem, a água e a floresta, e valorizar a Barragem como espaço verde, dando a 
conhecer às crianças a fauna e a flora deste local. 
O projeto consiste então num livro ilustrado, constituído por duas partes: a primeira, 
um guia sobre o dia a passar na Barragem, com informações sobre a fauna e flora da 
mesma, também constituído por espaços de preenchimento rápido; na segunda 
parte faz-se uma “aplicação de conhecimentos”, com exercícios para realizar em 
espaço de sala de aula ou em casa, para que a criança aplique e reflita sobre os 
conhecimentos adquiridos no dia passado na Barragem.

Tema e Pertinência

O presente destaca-se pelas inovações tecnológicas e estudos científicos de vários 
domínios de trabalho que permitem melhorias no que se considera a qualidade de 
vida do ser humano. A evolução a ritmo galopante, que é fruto das necessidades 
incessantes do Homem, faz com que o futuro pareça a promessa de uma vida mais 
fácil, com menos esforço humano e, portanto, melhor. Nesse sentido, a tendência é 
de se pensar no futuro como um panorama de mais qualidade de vida. Contudo, a 
Organização das Nações Unidas (ONU), no Sexto Panorama Ambiental Global 
(GEO-6) (2019), afirma a urgência da mudança de postura e comportamento face ao 
meio ambiente, sendo esta uma necessidade imperativa do presente  para a susten-
tabilidade de um futuro na Terra. 

A ONU tem vindo a alertar sobre as consequências do estilo de vida que tem sido 
assumido ao longo dos anos (principalmente pelas sociedades mais evoluídas), que 
por ser incompatível com o equilíbrio inerente à natureza, tem vindo a degradar o 
planeta Terra, o nosso habitat.

O conflito entre a atividade do homem (que é considerada necessária ao progresso) e 
o meio ambiente, tem sido um problema abordado ao longo dos anos, sobretudo a 
partir do século XX — altura em que, se alertou para a poluição atmosférica causada 
pela atividade industrial. Infelizmente, a evolução dos padrões de vida e consequente 
desconsideração pela natureza, fizeram com que no presente século XXI não se fale 
apenas de poluição atmosférica, mas de todos os tipos de poluição, da alteração dos 
padrões climáticos, de desflorestação, da escassez de recursos naturais como a água, 
ecossistemas em perigo e a constante ameaça das catástrofes naturais. No fundo, é 
de questionar o que poderá ser considerado ou não qualidade de vida, tanto na 
atualidade, como no futuro.

A urgência na mudança é clara; já o que pressupõe “mudar” suscita dúvidas e demora 
na tomada de decisões por parte de chefes de estado, organizações e empresas para 
que se apliquem medidas e se façam acordos mais sustentáveis. Mas a responsabili-
dade da mudança aplica-se a todos. 
Existe uma necessidade de reformular mentalidades, melhorar e aumentar a 
educação ambiental, para que os cidadãos sejam mais conscientes e ocupem um 
lugar ativo numa sociedade mais amiga do ambiente. Sendo este um problema que 
ameaça as gerações futuras, é essencial fomentar nos mais novos, de forma precoce, 
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Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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o interesse pela valorização da natureza, e a adoção de comportamentos sustentá-
veis. A tarefa de educar estas gerações mais novas é vital, para que no futuro seja 
possível encontrar-se um caminho para a inovação e qualidade de vida, que tenha 
por base uma consciência e atitude ecológicas. 

Proposta Projetual

Tendo em conta esta problemática, pensou-se de que maneira o design poderia ser 
um contributo para a educação ambiental, nomeadamente se direcionado ao público 
infantil. 
Depois de uma análise da forma como estão inseridos os conteúdos de educação 
ambiental no programa de formação cívica do ensino básico, mais especificamente 
no Agrupamento de Escolas de Anadia, foi possível  compreender que, nesta locali-
dade, estes são lecionados de forma pouco dinâmica, na maior parte dos casos por 
apresentações PowerPoint e fichas, acabando por não ter o impacto necessário, nem 
estimular a criança a interessar-se pela natureza ou pelas questões ambientais.    

Desse modo, houve o interesse em criar uma proposta que abordasse a temática a 
partir de um livro/guia de atividades a realizar num espaço verde, a fim de levar a 
criança a envolver-se com a natureza e questões ambientais. Pretende-se que, 
através dos sentidos, possa compreender o mundo lá fora e o papel que podemos 
desempenhar nele. A proposta do projeto é direcionada a crianças do 1º ciclo, de 
idades entre os 6 e 10 anos, e considerou como espaço verde a Barragem da 
Gralheira, situada no concelho de Anadia. 

É através do contributo do design e da ilustração que se pretende comunicar e sensi-
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reciclagem, a água e a floresta, e valorizar a Barragem como espaço verde, dando a 
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Tema e Pertinência

O presente destaca-se pelas inovações tecnológicas e estudos científicos de vários 
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planeta Terra, o nosso habitat.

O conflito entre a atividade do homem (que é considerada necessária ao progresso) e 
o meio ambiente, tem sido um problema abordado ao longo dos anos, sobretudo a 
partir do século XX — altura em que, se alertou para a poluição atmosférica causada 
pela atividade industrial. Infelizmente, a evolução dos padrões de vida e consequente 
desconsideração pela natureza, fizeram com que no presente século XXI não se fale 
apenas de poluição atmosférica, mas de todos os tipos de poluição, da alteração dos 
padrões climáticos, de desflorestação, da escassez de recursos naturais como a água, 
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A urgência na mudança é clara; já o que pressupõe “mudar” suscita dúvidas e demora 
na tomada de decisões por parte de chefes de estado, organizações e empresas para 
que se apliquem medidas e se façam acordos mais sustentáveis. Mas a responsabili-
dade da mudança aplica-se a todos. 
Existe uma necessidade de reformular mentalidades, melhorar e aumentar a 
educação ambiental, para que os cidadãos sejam mais conscientes e ocupem um 
lugar ativo numa sociedade mais amiga do ambiente. Sendo este um problema que 
ameaça as gerações futuras, é essencial fomentar nos mais novos, de forma precoce, 

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)
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Objetivos

Entende-se que, como estudante de design e estando no papel de designer, haja um 
interesse em fazer com que a presente dissertação seja um testemunho da concre-
tização de um projeto que responda ao desafio de comunicar e sensibilizar o público 
infantil da sociedade atual.
O projeto tem, por esse motivo, o objetivo de criar um vínculo entre as áreas da 
educação básica e conteúdos ambientais, tendo como mediador o design para uma 
comunicação lúdica e didática dos conteúdos, fazendo uso da ilustração como recur-
so expressivo. 

Os objetivos relacionados com a parte projetual são os de implementar no produto 
final da presente dissertação, não só os conhecimentos adquiridos ao longo da inves-
tigação, mas também a aprendizagem feita ao longo dos dois anos de mestrado. 
Nesse sentido espera-se que o culminar de conhecimentos académicos, tanto práti-
cos como teóricos, resultem num projeto com uma linguagem apelativa, lúdica e 
didática, que sirva o propósito da comunicação e sensibilização ambiental. 
Com o projeto, pretende-se não só servir uma necessidade atual, que é a de alertar e 
sensibilizar sobre as preocupações relacionadas com o meio ambiente, que são de 
extrema urgência, mas também valorizar um património natural, o da Barragem da 
Gralheira, que atualmente se encontra esquecido pela população local. 
Mais do que um objetivo académico, existe uma motivação pessoal em servir um 
projeto que enalteça o local da Barragem, por este fazer parte da infância e da memó-
ria de várias gerações, memórias estas de momentos bem passados em comunhão 
com a natureza.



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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Metodologia

Numa primeira fase, estudaram-se as questões relacionadas com o ambiente, desde 
o panorama atual, à urgência da mudança de comportamentos e mentalidades. 
A segunda etapa teve o foco na pesquisa sobre o papel do design na comunicação 
desta problemática e o seu papel na sensibilização e valorização sobre o ambiente e 
a natureza, nomeadamente se direcionada ao público infantil. A pesquisa focou-se 
em indicar não só referências bibliográficas que sustentem os conhecimentos e 
decisões do projeto, mas também apresentar a evolução do design e ilustração no 
tempo enquanto mediador. Seguiu-se o desenvolvimento do projeto, em que, foram 
aplicadas as competências do design e neste caso específico, também da ilustração, 
sempre reconsiderando escolhas estéticas, formais e técnicas, sendo por excelência a 
fase mais demorada. De seguida, deu-se a fase de testes, com o público alvo com o 
intuito de poder melhorar os protótipos criados para o sucesso do projeto realizado. 
Por fim, após as reformulações necessárias, foi possível chegar à versão final do 
projeto, um contributo do design para a educação ambiental, ”Um dia na Barragem 
da Gralheira”.

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
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mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
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A parte II, corresponde à elaboração do projeto, que se divide em 2 capítulos. 
No primeiro o projeto é abordado de forma mais detalhada, expondo também a 
estratégia usada para o seu desenvolvimento, e o processo da criação dos conteúdos 
que o integram, juntamente com profissionais da área do ensino básico. O segundo 
capítulo é dedicado ao processo de desenvolvimento do projeto, nomeadamente a 
linguagem da ilustração, as escolhas formais, a tipografia, as várias etapas do proces-
so, os testes e o resultado final.

O documento termina com as considerações finais, em que são expostas as reflexões 
sobre o trabalho desenvolvido, relativamente à aprendizagem, às dificuldades senti-
das, à importância de investigar para projetar, e identificadas as possibilidades de 
desenvolvimentos futuros.

Estrutura da Dissertação

A presente dissertação, segue a estrutura de trabalho referida anteriormente, está 
dividida em 2 partes: a primeira, que corresponde aos contributos teóricos, essenciais 
à concretização da segunda parte, correspondente ao trabalho desenvolvido ao nível 
projetual.

O documento começa, assim, pela introdução, em que se dá a conhecer a problemá-
tica da dissertação, a proposta projetual e os seus objetivos, tal como a metodologia 
implementada para a concretização da mesma.
 
O primeiro capitulo da primeira parte, corresponde ao ambiental em que, num 
primeiro ponto, se dá a conhecer o panorama atual sobre o ambiente e as preocu-
pações subjacentes ao mesmo, servindo de base para a abordagem do segundo 
ponto, “comunicar para sensibilizar”, em que se procura não só enfatizar a comuni-
cação como ferramenta essencial para a sensibilização e consciencialização, mas 
também explorar os desafios e adversidades que a tarefa pressupõe.
No segundo capítulo, é feita uma abordagem do design para a educação do ambien-
te, havendo uma breve contextualização sobre este tema como primeiro ponto, para 
a seguir serem abordadas questões mais específicas, tais como o papel do design na 
sensibilização do público infantil para a preservação do ambiente, em que é destaca-
da a importância do papel do design na mesma. Num terceiro ponto é abordado o 
contributo da ilustração, em que é explorado o seu papel na aprendizagem das 
crianças. No terceiro capítulo é tratada a ilustração enquanto mediador direcionado 
ao público infantil, nomeadamente sobre aspetos formais que representam um cont-
ributo essencial para a execução do projeto. Para encerrar a primeira parte, o quarto 
capítulo apresenta o estado da arte, que consiste no levantamento do que existe 
relacionado com a sensibilização ambiental direcionado às crianças, considerando 
tanto projetos como dissertações, para uma compreensão mais completa das neces-
sidades do projeto.



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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linguagem da ilustração, as escolhas formais, a tipografia, as várias etapas do proces-
so, os testes e o resultado final.

O documento termina com as considerações finais, em que são expostas as reflexões 
sobre o trabalho desenvolvido, relativamente à aprendizagem, às dificuldades senti-
das, à importância de investigar para projetar, e identificadas as possibilidades de 
desenvolvimentos futuros.

Estrutura da Dissertação

A presente dissertação, segue a estrutura de trabalho referida anteriormente, está 
dividida em 2 partes: a primeira, que corresponde aos contributos teóricos, essenciais 
à concretização da segunda parte, correspondente ao trabalho desenvolvido ao nível 
projetual.

O documento começa, assim, pela introdução, em que se dá a conhecer a problemá-
tica da dissertação, a proposta projetual e os seus objetivos, tal como a metodologia 
implementada para a concretização da mesma.
 
O primeiro capitulo da primeira parte, corresponde ao ambiental em que, num 
primeiro ponto, se dá a conhecer o panorama atual sobre o ambiente e as preocu-
pações subjacentes ao mesmo, servindo de base para a abordagem do segundo 
ponto, “comunicar para sensibilizar”, em que se procura não só enfatizar a comuni-
cação como ferramenta essencial para a sensibilização e consciencialização, mas 
também explorar os desafios e adversidades que a tarefa pressupõe.
No segundo capítulo, é feita uma abordagem do design para a educação do ambien-
te, havendo uma breve contextualização sobre este tema como primeiro ponto, para 
a seguir serem abordadas questões mais específicas, tais como o papel do design na 
sensibilização do público infantil para a preservação do ambiente, em que é destaca-
da a importância do papel do design na mesma. Num terceiro ponto é abordado o 
contributo da ilustração, em que é explorado o seu papel na aprendizagem das 
crianças. No terceiro capítulo é tratada a ilustração enquanto mediador direcionado 
ao público infantil, nomeadamente sobre aspetos formais que representam um cont-
ributo essencial para a execução do projeto. Para encerrar a primeira parte, o quarto 
capítulo apresenta o estado da arte, que consiste no levantamento do que existe 
relacionado com a sensibilização ambiental direcionado às crianças, considerando 
tanto projetos como dissertações, para uma compreensão mais completa das neces-
sidades do projeto.

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
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aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
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A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
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Parte I 
Contributos Teóricos



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
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mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.
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como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 

1.Do Ambiente
1.1 Contextualização sobre o panorama atual
1.2 Comunicar para sensibilizar

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
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tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)
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Mas, apesar dos acordos em agenda, as consequências fazem-se sentir já e de forma 
preocupante. Segundo diz Mami Mizutori, a representante do secretário-geral das 
Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, há pelo menos uma crise 
climática a acontecer por semana, e embora na maioria das vezes não atraiam a 
atenção mediática, provocam danos e perdas enormes. Esta é a realidade atual de 
muitos países subdesenvolvidos de todo o mundo, e por esse motivo, raramente alvo 
de atenção por parte dos media. Nesse sentido, Philip Alston, especialista da ONU, 
adverte para um “apartheid climático” explicando que as alterações climáticas 
poderão vir a desfazer 50 anos de progressos na redução da pobreza. “De uma forma 
perversa, enquanto os pobres são responsáveis por apenas uma fração das emissões 
globais, são eles que vão pagar o preço das alterações climáticas e que têm menos 
capacidade de se proteger”, afirma Philip Alston citado num comunicado. 
Recente acontecimento em que é possível comprovarmos esta realidade foram os 2 
ciclones que atingiram Moçambique num curto espaço tempo, no presente ano, 
fazendo mais de 600 vítimas mortais e inúmeros desalojados e feridos, sendo que 
Moçambique é um país que tal como tantos outros do continente africano, não é 
responsável pelo caos climático, mas vítima. Estamos perante uma realidade de 
“discriminação ambiental” e numa situação de “dívida climática” como é referido no 
Correio da Cidadania, num artigo publicado por Alexandre Araújo Costa (2019). 

Existe, portanto, uma obrigação clara e urgente por parte dos países desenvolvidos 
em reequilibrar a balança do meio ambiente, tomando iniciativas mais sustentáveis 
e cessando o desenvolvimento fora dos limites ecológicos. O modelo de negócio 
“grow now, clean up later”, como refere Joyce Msuya, diretora executiva do Meio 
Ambiente da ONU, tem de mudar, pois a atualidade do panorama ambiental exige 
um modelo de “clean up now, to grow later”. A mudança e o cumprimento de um 
futuro sustentável, não estão dependentes apenas de governos e acordos, mas de 
uma mudança  de hábitos e mentalidades de toda a população, pois “o GEO-6  
detalha os perigos de adiar a ação e as oportunidades que existem para tornar o 
desenvolvimento sustentável uma realidade. Temos a orientação política necessária 
e a ciência que a sustenta. O único ingrediente que falta para o sucesso é a nossa 
determinação coletiva” afirma António Guterres (2019), secretário geral das Nações 
Unidas.

Ainda antes de se tratar a educação ambiental e a importância de comunicar e sensi-
bilizar sobre a problemática, procurou-se  entender a atualidade do panorama  ambi-
ental, para uma maior compreensão do desafio e de que forma o design deve atuar 
para ser bem-sucedido no seu contributo. 

A realidade dos dias de hoje apresenta-se com um mundo feito de efemeridades, 
mas com  uma constante: o declínio ambiental.  Segundo o sexto Panorama Ambien-
tal Global (GEO-6) a sobrevivência na Terra está ameaçada, existe uma urgência na 
mudança de postura sobre as questões ambientais, sendo que o relatório deste  ano 
(2019), apresenta-se com o lema “Healthy Planet, Healthy People” (Planeta saudável, 
gente saudável) relembrando a correlação e dependência de um planeta saudável 
para o bem-estar e qualidade de vida da população. 
Dessa forma, o documento das Nações Unidas referente ao relatório deste ano, numa 
análise centrada na relação “humano-planeta”, procura entender detalhadamente o 
estado atual dos vários sistemas ambientais e de que maneira devem e estão a ser 
aplicadas as políticas, acordos e objetivos para uma melhor gestão global do meio 
ambiente. O problema é claro, e como cita o documento “a atividade humana é a 
causa do crescimento da poluição, sendo agora o maior risco para a saúde humana 
em todo o mundo” (Landrigan, 2018, citado por Geo-6, 2018, p.4); e neste sentido, 
“continuar a viver à beira ou fora dos limites ecológicos, do global para o local, tornará 
dramaticamente mais difícil alcançar prosperidade, justiça, equidade e uma vida 
saudável para todos” (Crutzen e Stoermer, 2000; Crutzen, 2002; Steffen, Crutzen e 
McNeill, 2007; Steffen, 2018, citados por Geo-6, 2018, p.4). 

Assim sendo, o documento providencia um modelo de como alcançar um planeta 
mais saudável e consequentemente uma população com mais qualidade de vida, 
através da proteção do capital natural por meio da desintoxicação, descarbonização, 
desmaterialização e restauração dos ecossistemas. Para que as metas anteriormente 
referidas sejam alcançadas, existem objetivos para o cumprimento da Agenda de 
2030 que procura um desenvolvimento sustentável, através da transformação de 
padrões de consumo, estilos de vida e acordos sustentáveis, pois acredita-se que 
“ainda vamos a tempo”.

1.1 Contextualizar sobre o panorama atual 



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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Mas, apesar dos acordos em agenda, as consequências fazem-se sentir já e de forma 
preocupante. Segundo diz Mami Mizutori, a representante do secretário-geral das 
Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, há pelo menos uma crise 
climática a acontecer por semana, e embora na maioria das vezes não atraiam a 
atenção mediática, provocam danos e perdas enormes. Esta é a realidade atual de 
muitos países subdesenvolvidos de todo o mundo, e por esse motivo, raramente alvo 
de atenção por parte dos media. Nesse sentido, Philip Alston, especialista da ONU, 
adverte para um “apartheid climático” explicando que as alterações climáticas 
poderão vir a desfazer 50 anos de progressos na redução da pobreza. “De uma forma 
perversa, enquanto os pobres são responsáveis por apenas uma fração das emissões 
globais, são eles que vão pagar o preço das alterações climáticas e que têm menos 
capacidade de se proteger”, afirma Philip Alston citado num comunicado. 
Recente acontecimento em que é possível comprovarmos esta realidade foram os 2 
ciclones que atingiram Moçambique num curto espaço tempo, no presente ano, 
fazendo mais de 600 vítimas mortais e inúmeros desalojados e feridos, sendo que 
Moçambique é um país que tal como tantos outros do continente africano, não é 
responsável pelo caos climático, mas vítima. Estamos perante uma realidade de 
“discriminação ambiental” e numa situação de “dívida climática” como é referido no 
Correio da Cidadania, num artigo publicado por Alexandre Araújo Costa (2019). 

Existe, portanto, uma obrigação clara e urgente por parte dos países desenvolvidos 
em reequilibrar a balança do meio ambiente, tomando iniciativas mais sustentáveis 
e cessando o desenvolvimento fora dos limites ecológicos. O modelo de negócio 
“grow now, clean up later”, como refere Joyce Msuya, diretora executiva do Meio 
Ambiente da ONU, tem de mudar, pois a atualidade do panorama ambiental exige 
um modelo de “clean up now, to grow later”. A mudança e o cumprimento de um 
futuro sustentável, não estão dependentes apenas de governos e acordos, mas de 
uma mudança  de hábitos e mentalidades de toda a população, pois “o GEO-6  
detalha os perigos de adiar a ação e as oportunidades que existem para tornar o 
desenvolvimento sustentável uma realidade. Temos a orientação política necessária 
e a ciência que a sustenta. O único ingrediente que falta para o sucesso é a nossa 
determinação coletiva” afirma António Guterres (2019), secretário geral das Nações 
Unidas.

Ainda antes de se tratar a educação ambiental e a importância de comunicar e sensi-
bilizar sobre a problemática, procurou-se  entender a atualidade do panorama  ambi-
ental, para uma maior compreensão do desafio e de que forma o design deve atuar 
para ser bem-sucedido no seu contributo. 

A realidade dos dias de hoje apresenta-se com um mundo feito de efemeridades, 
mas com  uma constante: o declínio ambiental.  Segundo o sexto Panorama Ambien-
tal Global (GEO-6) a sobrevivência na Terra está ameaçada, existe uma urgência na 
mudança de postura sobre as questões ambientais, sendo que o relatório deste  ano 
(2019), apresenta-se com o lema “Healthy Planet, Healthy People” (Planeta saudável, 
gente saudável) relembrando a correlação e dependência de um planeta saudável 
para o bem-estar e qualidade de vida da população. 
Dessa forma, o documento das Nações Unidas referente ao relatório deste ano, numa 
análise centrada na relação “humano-planeta”, procura entender detalhadamente o 
estado atual dos vários sistemas ambientais e de que maneira devem e estão a ser 
aplicadas as políticas, acordos e objetivos para uma melhor gestão global do meio 
ambiente. O problema é claro, e como cita o documento “a atividade humana é a 
causa do crescimento da poluição, sendo agora o maior risco para a saúde humana 
em todo o mundo” (Landrigan, 2018, citado por Geo-6, 2018, p.4); e neste sentido, 
“continuar a viver à beira ou fora dos limites ecológicos, do global para o local, tornará 
dramaticamente mais difícil alcançar prosperidade, justiça, equidade e uma vida 
saudável para todos” (Crutzen e Stoermer, 2000; Crutzen, 2002; Steffen, Crutzen e 
McNeill, 2007; Steffen, 2018, citados por Geo-6, 2018, p.4). 

Assim sendo, o documento providencia um modelo de como alcançar um planeta 
mais saudável e consequentemente uma população com mais qualidade de vida, 
através da proteção do capital natural por meio da desintoxicação, descarbonização, 
desmaterialização e restauração dos ecossistemas. Para que as metas anteriormente 
referidas sejam alcançadas, existem objetivos para o cumprimento da Agenda de 
2030 que procura um desenvolvimento sustentável, através da transformação de 
padrões de consumo, estilos de vida e acordos sustentáveis, pois acredita-se que 
“ainda vamos a tempo”.

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



1.2 Comunicar para sensibilizar  

Depois de apresentado um quadro geral sobre a atualidade do ambiente e a urgência 
da mudança, entende-se a necessidade por parte de toda a população em transfor-
mar o seu quotidiano em atitudes mais conscientes e mais ecológicas.  
Associada a esta necessidade de mudança, existe a evidencia de que é preciso uma 
aposta maior na educação ambiental, de forma a comunicar a realidade atual do 
planeta e fomentar uma atitude de questionamento, exploração e aplicação de um 
estilo de vida que seja amigo do ambiente. 
Tanto as comunidades desenvolvidas como as subdesenvolvidas precisam de ser 
instruídas sobre a realidade do mundo em que vivemos hoje; um mundo já danifica-
do pela atividade humana, de forma a ficarem sensibilizadas para a importância e 
emergência de se adaptarem às necessidades que o planeta exige hoje, e também 
desta forma, estarem mais preparadas para as mudanças climáticas e perceberem 
qual o seu contributo futuro para reverter a situação atual. 

Mas como? Como referido anteriormente, apesar da atualidade nos beneficiar com 
tecnologia e acesso à informação ao segundo, existe ainda aquilo que pode ser consi-
derada uma “manipulação” naquilo que são os conteúdos destacados, tal como 
existe uma falta de interesse do próprio cidadão na procura de informação sobre o 
tema. Conclui-se, assim, que a sensibilização tem de ser feita a partir de uma  inter-
venção prematura, através da educação ambiental, de forma a que o interesse por 
esta problemática se torne algo natural e inerente. 

Vilaça (2008), Cuba (2010) e Rodrigues (2013), coincidem em referir a educação 
ambiental como sendo um processo essencial ao ser humano e perpetuamente 
necessário, sempre com visão na sustentabilidade, no futuro do meio ambiente e do 
Homem, sendo que nas palavras de Munhoz “é através da educação ambiental que 
se introduzirá a preocupação permanente com a situação ambiental e a busca do 
entendimento sobre os fatores que interferem, nessa situação, nos aspetos econó-
micos, sociais, políticos e ecológicos. Através da aquisição do conhecimento, o indiví-
duo poderá comprometer-se com a proteção e controle do meio ambiente” (2004, 
p. 63). Ainda sobre o papel da educação ambiental, Munhoz (2004), afirma que a 
sensibilização ambiental deve ser feita através da implementação de programas que 
estimulem o cidadão para um de fluxo de “ida e volta de informações”, e os progra-
mas aplicados devem envolver as comunidades para a reflexão sobre questões 
nacionais e globais com as situações locais, usando exemplos e situações que sejam 
do seu conhecimento e da atualidade, para que dessa forma haja um impacto e uma 
compreensão imediata do problema e das necessidades de resolução. 

12| O design para a edicação ambiental: Um dia na Barragem da Gralheira



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 

No fundo, a sensibilização ambiental é feita pela comunicação e pelo processo 
educativo, tendo por desafio o desenvolvimento e passagem de conhecimentos, 
desde a teoria, à observação da realidade à nossa volta, para formar cidadãos que 
sejam capazes de posteriormente e de forma continua, aplicar os conhecimentos 
apreendidos na vida real. 

“Tem-se muitas dúvidas sobre os caminhos 
que nos levarão a uma sociedade mais justa 
e ecologicamente equilibrada, mas, 
obrigatoriamente, precisaremos percorrer 
um caminho comum: o da educação”

(Munhoz, 2004, p. 64) 
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ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



Parte I 
Contributos Teóricos



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 

2. O design para a educação 
ambiental
2.1   Breve contextualização
2.2  Sensibilizar as crianças para a preservação 
do ambiente
2.3  O contributo da ilustração

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)
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2.1 Breve contextualização   

Depois de reconhecer o panorama atual sobre o meio ambiente e a necessidade de 
mudança, questiona-se sobre de que forma é que as várias áreas de trabalho podem 
oferecer um contributo para uma realidade mais sustentável. Enquanto cidadãos, há 
no quotidiano de cada um, indicações e medidas fáceis de tomar, que numa perspe-
tiva da formação do indivíduo, são princípios essenciais da cidadania. Mas a situação 
atual em que vivemos exige um repensar de postura sobre as áreas de trabalho e 
profissões que se exercem, de forma a avaliar o contributo que cada área pode ter. 
Em particular, houve o interesse em abordar o papel do design para a educação 
ambiental, sendo que em consequência das transformações das últimas décadas a 
nível global, se reconhece a importância atualmente dada a esta área de estudo e 
trabalho.   

Devido às transformações da sociedade, Oliveira, Marques e Guedes (2016) defen-
dem que o design faz renascer e valorizar a reflexão sobre a “cadeia do valor” havendo 
uma “desmaterialização” dos objetos e produto. Estamos então perante um design 
da era contemporânea que pela atribuição do valor sentimental, valorização da 
origem e território onde se produz, abre caminho para o surgimento daquilo que pode 
ser considerado o design social. O design social, ao contrário do que se possa pensar 
não está apenas ligado ao serviço de atuação para a sociedade ou a um local, mas 
estará, como defendem estes autores tambem, ligado à sustentabilidade, inovação e 
mudança de mentalidades.

”(...) dentro deste novo contexto social, o 
designer tem vindo a adquirir um papel 
importante na concretização de idéias que 
possibilitem mudanças sociais, fortalecendo 
assim, uma nova postura profissional e a 
compreensão de Design Social como uma 
forma de materialização de idéias que 
possibilitem um processo de transformação 
na sociedade.”

(Anchieta, 2009, p.21)  

Por isso, pensa-se ser correto afirmar que também das transformações provenientes 
da era contemporânea e associada ao design social, nasce o design sustentável. 
As exigências da sociedade atual fazem com que o design sustentável não só tenha 
a preocupação de reduzir o impacto ambiental, mas a visão estratégica de querer 
gerar soluções que promovam também a mudança de hábitos e o quotidiano das 
comunidades, colaborando assim com o resto da sociedade. Este objetivo pressupõe 
o uso de estratégias de comunicação capazes de gerar mudanças e inovar de forma 
ecológica. 

Depois de uma familiarização conceptual sobre estas áreas de atuação é fácil perce-
ber que o design, a partir da sua rede multidisciplinar de trabalho, serve o desenvolvi-
mento sustentável que, segundo Pereira, promove “(…) a preservação do patrimônio 
que será transmitido às gerações futuras e introduz a perspetiva do longo prazo, 
considerando a ação do homem sobre a natureza. É esta natureza transformada pela 
sociedade, a qual estamos ligados por valores estéticos, sentimentais e morais, que 
queremos transmitir às futuras gerações” ( 2001, p.3).

Ao longo dos anos, e com a urgência de tornar a realidade mais ecológica, tem sido 
visível a crescente preocupação em criar projetos que tenham então em vista o 
conceito de desenvolvimento sustentável anteriormente referido. Nesse sentido, o 
design e o seu potencial pluridisciplinar têm-se afirmado e assumido como essen-
ciais em diversos tipos de projetos e iniciativas que, aliadas a outras áreas de trabalho 
como as engenharias, a comunicação e a gestão, visam chegar tanto a resultados 
materiais e sistemáticos mais ecológicos e amigos do ambiente como à população, 
comunicando e educando de forma eficiente a realidade e as necessidades dos dias 
de hoje.

 



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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Depois de reconhecer o panorama atual sobre o meio ambiente e a necessidade de 
mudança, questiona-se sobre de que forma é que as várias áreas de trabalho podem 
oferecer um contributo para uma realidade mais sustentável. Enquanto cidadãos, há 
no quotidiano de cada um, indicações e medidas fáceis de tomar, que numa perspe-
tiva da formação do indivíduo, são princípios essenciais da cidadania. Mas a situação 
atual em que vivemos exige um repensar de postura sobre as áreas de trabalho e 
profissões que se exercem, de forma a avaliar o contributo que cada área pode ter. 
Em particular, houve o interesse em abordar o papel do design para a educação 
ambiental, sendo que em consequência das transformações das últimas décadas a 
nível global, se reconhece a importância atualmente dada a esta área de estudo e 
trabalho.   

Devido às transformações da sociedade, Oliveira, Marques e Guedes (2016) defen-
dem que o design faz renascer e valorizar a reflexão sobre a “cadeia do valor” havendo 
uma “desmaterialização” dos objetos e produto. Estamos então perante um design 
da era contemporânea que pela atribuição do valor sentimental, valorização da 
origem e território onde se produz, abre caminho para o surgimento daquilo que pode 
ser considerado o design social. O design social, ao contrário do que se possa pensar 
não está apenas ligado ao serviço de atuação para a sociedade ou a um local, mas 
estará, como defendem estes autores tambem, ligado à sustentabilidade, inovação e 
mudança de mentalidades.

”(...) dentro deste novo contexto social, o 
designer tem vindo a adquirir um papel 
importante na concretização de idéias que 
possibilitem mudanças sociais, fortalecendo 
assim, uma nova postura profissional e a 
compreensão de Design Social como uma 
forma de materialização de idéias que 
possibilitem um processo de transformação 
na sociedade.”

(Anchieta, 2009, p.21)  

Por isso, pensa-se ser correto afirmar que também das transformações provenientes 
da era contemporânea e associada ao design social, nasce o design sustentável. 
As exigências da sociedade atual fazem com que o design sustentável não só tenha 
a preocupação de reduzir o impacto ambiental, mas a visão estratégica de querer 
gerar soluções que promovam também a mudança de hábitos e o quotidiano das 
comunidades, colaborando assim com o resto da sociedade. Este objetivo pressupõe 
o uso de estratégias de comunicação capazes de gerar mudanças e inovar de forma 
ecológica. 

Depois de uma familiarização conceptual sobre estas áreas de atuação é fácil perce-
ber que o design, a partir da sua rede multidisciplinar de trabalho, serve o desenvolvi-
mento sustentável que, segundo Pereira, promove “(…) a preservação do patrimônio 
que será transmitido às gerações futuras e introduz a perspetiva do longo prazo, 
considerando a ação do homem sobre a natureza. É esta natureza transformada pela 
sociedade, a qual estamos ligados por valores estéticos, sentimentais e morais, que 
queremos transmitir às futuras gerações” ( 2001, p.3).

Ao longo dos anos, e com a urgência de tornar a realidade mais ecológica, tem sido 
visível a crescente preocupação em criar projetos que tenham então em vista o 
conceito de desenvolvimento sustentável anteriormente referido. Nesse sentido, o 
design e o seu potencial pluridisciplinar têm-se afirmado e assumido como essen-
ciais em diversos tipos de projetos e iniciativas que, aliadas a outras áreas de trabalho 
como as engenharias, a comunicação e a gestão, visam chegar tanto a resultados 
materiais e sistemáticos mais ecológicos e amigos do ambiente como à população, 
comunicando e educando de forma eficiente a realidade e as necessidades dos dias 
de hoje.

 

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)
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2.2 Sensibilizar as crianças para a 
preservação do ambiente

Mais do que falar sobre o livro como ferramenta única e essencial para o desenvolvi-
mento da criança no que considera a aprendizagem e formação pelo seu conteúdo 
escrito, interessa salientar o livro pelas suas especificidades únicas, pois como afirma 
Azevedo (2012), o livro enquanto objeto é uma experiência sensorial que não pode 
ser substituída,  tende a deixar uma marca em quem o lê, pelo folhear, pela grama-
gem das páginas, pelo cheiro, pela mancha criada, pela organização das colunas, 
pelas cores, entre outros fatores, sendo uma experiência invasiva, forte e duradoura 
na mente de quem o lê, ainda que este desapareça fisicamente. O autor refere o 
exemplo de sucesso de vendas das várias edições já lançadas da saga infanto juvenil 
Harry Potter, pois ainda que os conteúdos escritos sejam os mesmos, as diferenças 
no que considera a parte editorial a cada edição lançada provocam uma nova expe-
riência na leitura. Com este exemplo o autor, mostra assim que ainda que a tecnolo-
gia e os livros virtuais estejam disponíveis, a cultura do livro é milenar e o seu uso está 
também relacionado com inúmeros fatores socioculturais.

Desta forma, é fácil compreender que o sucesso de suportes como o livro está depen-
dente não só dos conteúdos escritos, mas também do design editorial, que segundo 
Atalaia (2013) consiste numa especialidade do design gráfico, que faz uso de elemen-
tos como a imagem, desenho, foto ou texto “(...)utilizando as suas capacidades criati-
vas e técnicas para construir um conjunto equilibrado, eficaz, atrativo e exequível” 
(2013, p.53). O autor afirma ainda que, no caso dos livros direcionados ao público 
infantil, a relação entre a ilustração e a pouca densidade de texto são a chave para um 
resultado “arejado”, visualmente estimulante e adequado a este mesmo público. 
Deste modo, entende-se que o design e as suas várias vertentes como o design gráfi-
co, editorial e de comunicação, em comunhão com a área da ilustração, e aliando-se 
a conteúdos científicos adequadamente preparados, possam criar uma proposta 
educadora, apelativa e didática que sensibilize o público infantil acerca da temática 
do meio ambiente. 

As crianças são, como defende Menezes (2012) que cita Branco (2007) e Almeida 
(2007), um agente multiplicador no processo da disseminação dos conceitos de 
posturas ambientalmente corretas e de sustentabilidade na sociedade. Dessa forma, 
salienta-se o papel da educação e sensibilização ambiental para as crianças: quanto 
mais cedo se introduzirem princípios e conceitos de respeito e interesse pelo meio 
natural, maior será a probabilidade de se tornarem cidadãos cujas práticas e interes-
ses no quotidiano tenham por base um pensamento ecológico. 

Associado à sensibilização das crianças está o espaço escolar, que é por excelência o 
local onde, segundo Cortesão (2017), as crianças têm a oportunidade de trocar infor-
mações entre si, estimular-se mutuamente, criar posturas cidadãs cientes das 
responsabilidades e perceberem como devem agir no ambiente. Por isso, sendo a 
escola um espaço condutor à formação de ideias e conceitos, é importante introduzir 
a problemática do meio ambiente através da educação ambiental, de forma criativa 
e lúdica para potenciar uma aprendizagem interessante e que capte a atenção das 
crianças, educando-as para a adoção de comportamentos sustentáveis.
 A educação ambiental, à semelhança das outras áreas de estudo na educação, exige 
uma constante adaptação e reformulação das estratégias de ensino. Segundo 
Oliveira (2017) a maior parte das escolas tem como objetivos “conscientizar para a 
cidadania” ou “sensibilizar para o convívio com a natureza” nas ações em Educação 
Ambiental. Estes objetivos são cruciais e as estratégias aplicadas para o seu cumpri-
mento, devem passar por, atividades práticas para melhorar a perceção que as 
crianças têm de si, do ambiente e de si no ambiente (Cortesão, 2017). 
Através desta estratégia de sensibilização de caráter mais prático, a autora defende 
também  que a escola  pode fomentar nas crianças a tomada de iniciativas que  
“transcendam a comunidade escolar” sendo esse, na verdade, o principal objetivo da 
educação ambiental. Ainda assim, por se tratar de crianças, falta-lhes muitas vezes o 
conhecimento prático das questões, além de existir uma dificuldade em relacionar o 
que absorvem do dia-a-dia com o que é fornecido pelos materiais escolares, e o que 
ouvem por parte dos adultos e meios de comunicação. Assim, é fácil de concluir que 
a acrescentar à dificuldade da introdução da educação ambiental,  por ser um tema 
de conteúdos científicos e pressupostos sociais e políticos, existe ainda a dificuldade 
de criar estratégias de ensino e sensibilização que sejam adequadas à criança e à sua 
capacidade de assimilação de conteúdos em comunhão com a capacidade de obser-
vação do que a rodeia. Existe ainda, quando se refere  à educação ambiental nas 
escolas,  o problema da continuidade da  implementação dos conteúdos desta 
problemática.

Posto isto, atendendo ao desafio de sensibilizar as crianças para a educação 
ambiental , no século XXI, de que maneira pode o design ser um contributo?  

As barreiras impostas pela tarefa da sensibilização ambiental podem ser ultrapassa-
das, tendo em conta as culturas da infância, que segundo M. Lima & J. Lima (2013) 
nos viabilizam novos caminhos para a ação educativa, estes autores citam Sarmento 
(2004), que destaca quatro eixos estruturantes das culturas da infância, sendo um 
deles de interesse maior para a presente dissertação: a ludicidade.
Sobre o lúdico, Lopes (2014) refere-o como uma “condição do ser humano” estando 
este presente em cada pessoa e cultura. A autora afirma que “a condição humana da 
ludicidade não está subjugada a calendários” e por isso podem ocorrer em qualquer 
momento e contexto da vida diária, sendo que, se contrapõe à versão clássica 
“trabalho versus divertimento e entretenimento”. É através do lazer, jogar e brincar 
que se potenciam a formação, a aprendizagem e o ensino. A autora defende ainda 
que a ludicidade é integrada nos desempenhos de profissionais como os designers, 
educadores, artistas e professores, sendo estes, à semelhança da ludicidade, agentes 
que potenciam a intercompreensão.
Compreende-se, assim, que a ludicidade poderá ser potenciada através do design, 
pela criação de materiais que fomentam a aprendizagem, o entretenimento, a 
diversão e interação. Para a presente dissertação é do maior interesse salientar o livro, 
enquanto instrumento para a formação e aprendizagem da criança, tanto na comp-
reensão e interpretação da realidade que a rodeia, como para a descodificação de 
conteúdos complexos, como neste caso específico da educação ambiental.

“(...)o livro infantil é um dos melhores 
instrumentos de que dispomos para 
proporcionar aos mais novos a possibilidade 
de se tornarem seres humanos mais livres e 
cultos, solidários e críticos (...)” 

(Gomes, 2007, p.5)



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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Mais do que falar sobre o livro como ferramenta única e essencial para o desenvolvi-
mento da criança no que considera a aprendizagem e formação pelo seu conteúdo 
escrito, interessa salientar o livro pelas suas especificidades únicas, pois como afirma 
Azevedo (2012), o livro enquanto objeto é uma experiência sensorial que não pode 
ser substituída,  tende a deixar uma marca em quem o lê, pelo folhear, pela grama-
gem das páginas, pelo cheiro, pela mancha criada, pela organização das colunas, 
pelas cores, entre outros fatores, sendo uma experiência invasiva, forte e duradoura 
na mente de quem o lê, ainda que este desapareça fisicamente. O autor refere o 
exemplo de sucesso de vendas das várias edições já lançadas da saga infanto juvenil 
Harry Potter, pois ainda que os conteúdos escritos sejam os mesmos, as diferenças 
no que considera a parte editorial a cada edição lançada provocam uma nova expe-
riência na leitura. Com este exemplo o autor, mostra assim que ainda que a tecnolo-
gia e os livros virtuais estejam disponíveis, a cultura do livro é milenar e o seu uso está 
também relacionado com inúmeros fatores socioculturais.

Desta forma, é fácil compreender que o sucesso de suportes como o livro está depen-
dente não só dos conteúdos escritos, mas também do design editorial, que segundo 
Atalaia (2013) consiste numa especialidade do design gráfico, que faz uso de elemen-
tos como a imagem, desenho, foto ou texto “(...)utilizando as suas capacidades criati-
vas e técnicas para construir um conjunto equilibrado, eficaz, atrativo e exequível” 
(2013, p.53). O autor afirma ainda que, no caso dos livros direcionados ao público 
infantil, a relação entre a ilustração e a pouca densidade de texto são a chave para um 
resultado “arejado”, visualmente estimulante e adequado a este mesmo público. 
Deste modo, entende-se que o design e as suas várias vertentes como o design gráfi-
co, editorial e de comunicação, em comunhão com a área da ilustração, e aliando-se 
a conteúdos científicos adequadamente preparados, possam criar uma proposta 
educadora, apelativa e didática que sensibilize o público infantil acerca da temática 
do meio ambiente. 

As crianças são, como defende Menezes (2012) que cita Branco (2007) e Almeida 
(2007), um agente multiplicador no processo da disseminação dos conceitos de 
posturas ambientalmente corretas e de sustentabilidade na sociedade. Dessa forma, 
salienta-se o papel da educação e sensibilização ambiental para as crianças: quanto 
mais cedo se introduzirem princípios e conceitos de respeito e interesse pelo meio 
natural, maior será a probabilidade de se tornarem cidadãos cujas práticas e interes-
ses no quotidiano tenham por base um pensamento ecológico. 

Associado à sensibilização das crianças está o espaço escolar, que é por excelência o 
local onde, segundo Cortesão (2017), as crianças têm a oportunidade de trocar infor-
mações entre si, estimular-se mutuamente, criar posturas cidadãs cientes das 
responsabilidades e perceberem como devem agir no ambiente. Por isso, sendo a 
escola um espaço condutor à formação de ideias e conceitos, é importante introduzir 
a problemática do meio ambiente através da educação ambiental, de forma criativa 
e lúdica para potenciar uma aprendizagem interessante e que capte a atenção das 
crianças, educando-as para a adoção de comportamentos sustentáveis.
 A educação ambiental, à semelhança das outras áreas de estudo na educação, exige 
uma constante adaptação e reformulação das estratégias de ensino. Segundo 
Oliveira (2017) a maior parte das escolas tem como objetivos “conscientizar para a 
cidadania” ou “sensibilizar para o convívio com a natureza” nas ações em Educação 
Ambiental. Estes objetivos são cruciais e as estratégias aplicadas para o seu cumpri-
mento, devem passar por, atividades práticas para melhorar a perceção que as 
crianças têm de si, do ambiente e de si no ambiente (Cortesão, 2017). 
Através desta estratégia de sensibilização de caráter mais prático, a autora defende 
também  que a escola  pode fomentar nas crianças a tomada de iniciativas que  
“transcendam a comunidade escolar” sendo esse, na verdade, o principal objetivo da 
educação ambiental. Ainda assim, por se tratar de crianças, falta-lhes muitas vezes o 
conhecimento prático das questões, além de existir uma dificuldade em relacionar o 
que absorvem do dia-a-dia com o que é fornecido pelos materiais escolares, e o que 
ouvem por parte dos adultos e meios de comunicação. Assim, é fácil de concluir que 
a acrescentar à dificuldade da introdução da educação ambiental,  por ser um tema 
de conteúdos científicos e pressupostos sociais e políticos, existe ainda a dificuldade 
de criar estratégias de ensino e sensibilização que sejam adequadas à criança e à sua 
capacidade de assimilação de conteúdos em comunhão com a capacidade de obser-
vação do que a rodeia. Existe ainda, quando se refere  à educação ambiental nas 
escolas,  o problema da continuidade da  implementação dos conteúdos desta 
problemática.

Posto isto, atendendo ao desafio de sensibilizar as crianças para a educação 
ambiental , no século XXI, de que maneira pode o design ser um contributo?  

As barreiras impostas pela tarefa da sensibilização ambiental podem ser ultrapassa-
das, tendo em conta as culturas da infância, que segundo M. Lima & J. Lima (2013) 
nos viabilizam novos caminhos para a ação educativa, estes autores citam Sarmento 
(2004), que destaca quatro eixos estruturantes das culturas da infância, sendo um 
deles de interesse maior para a presente dissertação: a ludicidade.
Sobre o lúdico, Lopes (2014) refere-o como uma “condição do ser humano” estando 
este presente em cada pessoa e cultura. A autora afirma que “a condição humana da 
ludicidade não está subjugada a calendários” e por isso podem ocorrer em qualquer 
momento e contexto da vida diária, sendo que, se contrapõe à versão clássica 
“trabalho versus divertimento e entretenimento”. É através do lazer, jogar e brincar 
que se potenciam a formação, a aprendizagem e o ensino. A autora defende ainda 
que a ludicidade é integrada nos desempenhos de profissionais como os designers, 
educadores, artistas e professores, sendo estes, à semelhança da ludicidade, agentes 
que potenciam a intercompreensão.
Compreende-se, assim, que a ludicidade poderá ser potenciada através do design, 
pela criação de materiais que fomentam a aprendizagem, o entretenimento, a 
diversão e interação. Para a presente dissertação é do maior interesse salientar o livro, 
enquanto instrumento para a formação e aprendizagem da criança, tanto na comp-
reensão e interpretação da realidade que a rodeia, como para a descodificação de 
conteúdos complexos, como neste caso específico da educação ambiental.

“(...)o livro infantil é um dos melhores 
instrumentos de que dispomos para 
proporcionar aos mais novos a possibilidade 
de se tornarem seres humanos mais livres e 
cultos, solidários e críticos (...)” 

(Gomes, 2007, p.5)

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)
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Mais do que falar sobre o livro como ferramenta única e essencial para o desenvolvi-
mento da criança no que considera a aprendizagem e formação pelo seu conteúdo 
escrito, interessa salientar o livro pelas suas especificidades únicas, pois como afirma 
Azevedo (2012), o livro enquanto objeto é uma experiência sensorial que não pode 
ser substituída,  tende a deixar uma marca em quem o lê, pelo folhear, pela grama-
gem das páginas, pelo cheiro, pela mancha criada, pela organização das colunas, 
pelas cores, entre outros fatores, sendo uma experiência invasiva, forte e duradoura 
na mente de quem o lê, ainda que este desapareça fisicamente. O autor refere o 
exemplo de sucesso de vendas das várias edições já lançadas da saga infanto juvenil 
Harry Potter, pois ainda que os conteúdos escritos sejam os mesmos, as diferenças 
no que considera a parte editorial a cada edição lançada provocam uma nova expe-
riência na leitura. Com este exemplo o autor, mostra assim que ainda que a tecnolo-
gia e os livros virtuais estejam disponíveis, a cultura do livro é milenar e o seu uso está 
também relacionado com inúmeros fatores socioculturais.

Desta forma, é fácil compreender que o sucesso de suportes como o livro está depen-
dente não só dos conteúdos escritos, mas também do design editorial, que segundo 
Atalaia (2013) consiste numa especialidade do design gráfico, que faz uso de elemen-
tos como a imagem, desenho, foto ou texto “(...)utilizando as suas capacidades criati-
vas e técnicas para construir um conjunto equilibrado, eficaz, atrativo e exequível” 
(2013, p.53). O autor afirma ainda que, no caso dos livros direcionados ao público 
infantil, a relação entre a ilustração e a pouca densidade de texto são a chave para um 
resultado “arejado”, visualmente estimulante e adequado a este mesmo público. 
Deste modo, entende-se que o design e as suas várias vertentes como o design gráfi-
co, editorial e de comunicação, em comunhão com a área da ilustração, e aliando-se 
a conteúdos científicos adequadamente preparados, possam criar uma proposta 
educadora, apelativa e didática que sensibilize o público infantil acerca da temática 
do meio ambiente. 

As crianças são, como defende Menezes (2012) que cita Branco (2007) e Almeida 
(2007), um agente multiplicador no processo da disseminação dos conceitos de 
posturas ambientalmente corretas e de sustentabilidade na sociedade. Dessa forma, 
salienta-se o papel da educação e sensibilização ambiental para as crianças: quanto 
mais cedo se introduzirem princípios e conceitos de respeito e interesse pelo meio 
natural, maior será a probabilidade de se tornarem cidadãos cujas práticas e interes-
ses no quotidiano tenham por base um pensamento ecológico. 

Associado à sensibilização das crianças está o espaço escolar, que é por excelência o 
local onde, segundo Cortesão (2017), as crianças têm a oportunidade de trocar infor-
mações entre si, estimular-se mutuamente, criar posturas cidadãs cientes das 
responsabilidades e perceberem como devem agir no ambiente. Por isso, sendo a 
escola um espaço condutor à formação de ideias e conceitos, é importante introduzir 
a problemática do meio ambiente através da educação ambiental, de forma criativa 
e lúdica para potenciar uma aprendizagem interessante e que capte a atenção das 
crianças, educando-as para a adoção de comportamentos sustentáveis.
 A educação ambiental, à semelhança das outras áreas de estudo na educação, exige 
uma constante adaptação e reformulação das estratégias de ensino. Segundo 
Oliveira (2017) a maior parte das escolas tem como objetivos “conscientizar para a 
cidadania” ou “sensibilizar para o convívio com a natureza” nas ações em Educação 
Ambiental. Estes objetivos são cruciais e as estratégias aplicadas para o seu cumpri-
mento, devem passar por, atividades práticas para melhorar a perceção que as 
crianças têm de si, do ambiente e de si no ambiente (Cortesão, 2017). 
Através desta estratégia de sensibilização de caráter mais prático, a autora defende 
também  que a escola  pode fomentar nas crianças a tomada de iniciativas que  
“transcendam a comunidade escolar” sendo esse, na verdade, o principal objetivo da 
educação ambiental. Ainda assim, por se tratar de crianças, falta-lhes muitas vezes o 
conhecimento prático das questões, além de existir uma dificuldade em relacionar o 
que absorvem do dia-a-dia com o que é fornecido pelos materiais escolares, e o que 
ouvem por parte dos adultos e meios de comunicação. Assim, é fácil de concluir que 
a acrescentar à dificuldade da introdução da educação ambiental,  por ser um tema 
de conteúdos científicos e pressupostos sociais e políticos, existe ainda a dificuldade 
de criar estratégias de ensino e sensibilização que sejam adequadas à criança e à sua 
capacidade de assimilação de conteúdos em comunhão com a capacidade de obser-
vação do que a rodeia. Existe ainda, quando se refere  à educação ambiental nas 
escolas,  o problema da continuidade da  implementação dos conteúdos desta 
problemática.

Posto isto, atendendo ao desafio de sensibilizar as crianças para a educação 
ambiental , no século XXI, de que maneira pode o design ser um contributo?  

As barreiras impostas pela tarefa da sensibilização ambiental podem ser ultrapassa-
das, tendo em conta as culturas da infância, que segundo M. Lima & J. Lima (2013) 
nos viabilizam novos caminhos para a ação educativa, estes autores citam Sarmento 
(2004), que destaca quatro eixos estruturantes das culturas da infância, sendo um 
deles de interesse maior para a presente dissertação: a ludicidade.
Sobre o lúdico, Lopes (2014) refere-o como uma “condição do ser humano” estando 
este presente em cada pessoa e cultura. A autora afirma que “a condição humana da 
ludicidade não está subjugada a calendários” e por isso podem ocorrer em qualquer 
momento e contexto da vida diária, sendo que, se contrapõe à versão clássica 
“trabalho versus divertimento e entretenimento”. É através do lazer, jogar e brincar 
que se potenciam a formação, a aprendizagem e o ensino. A autora defende ainda 
que a ludicidade é integrada nos desempenhos de profissionais como os designers, 
educadores, artistas e professores, sendo estes, à semelhança da ludicidade, agentes 
que potenciam a intercompreensão.
Compreende-se, assim, que a ludicidade poderá ser potenciada através do design, 
pela criação de materiais que fomentam a aprendizagem, o entretenimento, a 
diversão e interação. Para a presente dissertação é do maior interesse salientar o livro, 
enquanto instrumento para a formação e aprendizagem da criança, tanto na comp-
reensão e interpretação da realidade que a rodeia, como para a descodificação de 
conteúdos complexos, como neste caso específico da educação ambiental.

“(...)o livro infantil é um dos melhores 
instrumentos de que dispomos para 
proporcionar aos mais novos a possibilidade 
de se tornarem seres humanos mais livres e 
cultos, solidários e críticos (...)” 

(Gomes, 2007, p.5)



2.3 O contributo da ilustração    

Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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Mais do que falar sobre o livro como ferramenta única e essencial para o desenvolvi-
mento da criança no que considera a aprendizagem e formação pelo seu conteúdo 
escrito, interessa salientar o livro pelas suas especificidades únicas, pois como afirma 
Azevedo (2012), o livro enquanto objeto é uma experiência sensorial que não pode 
ser substituída,  tende a deixar uma marca em quem o lê, pelo folhear, pela grama-
gem das páginas, pelo cheiro, pela mancha criada, pela organização das colunas, 
pelas cores, entre outros fatores, sendo uma experiência invasiva, forte e duradoura 
na mente de quem o lê, ainda que este desapareça fisicamente. O autor refere o 
exemplo de sucesso de vendas das várias edições já lançadas da saga infanto juvenil 
Harry Potter, pois ainda que os conteúdos escritos sejam os mesmos, as diferenças 
no que considera a parte editorial a cada edição lançada provocam uma nova expe-
riência na leitura. Com este exemplo o autor, mostra assim que ainda que a tecnolo-
gia e os livros virtuais estejam disponíveis, a cultura do livro é milenar e o seu uso está 
também relacionado com inúmeros fatores socioculturais.

Desta forma, é fácil compreender que o sucesso de suportes como o livro está depen-
dente não só dos conteúdos escritos, mas também do design editorial, que segundo 
Atalaia (2013) consiste numa especialidade do design gráfico, que faz uso de elemen-
tos como a imagem, desenho, foto ou texto “(...)utilizando as suas capacidades criati-
vas e técnicas para construir um conjunto equilibrado, eficaz, atrativo e exequível” 
(2013, p.53). O autor afirma ainda que, no caso dos livros direcionados ao público 
infantil, a relação entre a ilustração e a pouca densidade de texto são a chave para um 
resultado “arejado”, visualmente estimulante e adequado a este mesmo público. 
Deste modo, entende-se que o design e as suas várias vertentes como o design gráfi-
co, editorial e de comunicação, em comunhão com a área da ilustração, e aliando-se 
a conteúdos científicos adequadamente preparados, possam criar uma proposta 
educadora, apelativa e didática que sensibilize o público infantil acerca da temática 
do meio ambiente. 

As crianças são, como defende Menezes (2012) que cita Branco (2007) e Almeida 
(2007), um agente multiplicador no processo da disseminação dos conceitos de 
posturas ambientalmente corretas e de sustentabilidade na sociedade. Dessa forma, 
salienta-se o papel da educação e sensibilização ambiental para as crianças: quanto 
mais cedo se introduzirem princípios e conceitos de respeito e interesse pelo meio 
natural, maior será a probabilidade de se tornarem cidadãos cujas práticas e interes-
ses no quotidiano tenham por base um pensamento ecológico. 

Associado à sensibilização das crianças está o espaço escolar, que é por excelência o 
local onde, segundo Cortesão (2017), as crianças têm a oportunidade de trocar infor-
mações entre si, estimular-se mutuamente, criar posturas cidadãs cientes das 
responsabilidades e perceberem como devem agir no ambiente. Por isso, sendo a 
escola um espaço condutor à formação de ideias e conceitos, é importante introduzir 
a problemática do meio ambiente através da educação ambiental, de forma criativa 
e lúdica para potenciar uma aprendizagem interessante e que capte a atenção das 
crianças, educando-as para a adoção de comportamentos sustentáveis.
 A educação ambiental, à semelhança das outras áreas de estudo na educação, exige 
uma constante adaptação e reformulação das estratégias de ensino. Segundo 
Oliveira (2017) a maior parte das escolas tem como objetivos “conscientizar para a 
cidadania” ou “sensibilizar para o convívio com a natureza” nas ações em Educação 
Ambiental. Estes objetivos são cruciais e as estratégias aplicadas para o seu cumpri-
mento, devem passar por, atividades práticas para melhorar a perceção que as 
crianças têm de si, do ambiente e de si no ambiente (Cortesão, 2017). 
Através desta estratégia de sensibilização de caráter mais prático, a autora defende 
também  que a escola  pode fomentar nas crianças a tomada de iniciativas que  
“transcendam a comunidade escolar” sendo esse, na verdade, o principal objetivo da 
educação ambiental. Ainda assim, por se tratar de crianças, falta-lhes muitas vezes o 
conhecimento prático das questões, além de existir uma dificuldade em relacionar o 
que absorvem do dia-a-dia com o que é fornecido pelos materiais escolares, e o que 
ouvem por parte dos adultos e meios de comunicação. Assim, é fácil de concluir que 
a acrescentar à dificuldade da introdução da educação ambiental,  por ser um tema 
de conteúdos científicos e pressupostos sociais e políticos, existe ainda a dificuldade 
de criar estratégias de ensino e sensibilização que sejam adequadas à criança e à sua 
capacidade de assimilação de conteúdos em comunhão com a capacidade de obser-
vação do que a rodeia. Existe ainda, quando se refere  à educação ambiental nas 
escolas,  o problema da continuidade da  implementação dos conteúdos desta 
problemática.

Posto isto, atendendo ao desafio de sensibilizar as crianças para a educação 
ambiental , no século XXI, de que maneira pode o design ser um contributo?  

As barreiras impostas pela tarefa da sensibilização ambiental podem ser ultrapassa-
das, tendo em conta as culturas da infância, que segundo M. Lima & J. Lima (2013) 
nos viabilizam novos caminhos para a ação educativa, estes autores citam Sarmento 
(2004), que destaca quatro eixos estruturantes das culturas da infância, sendo um 
deles de interesse maior para a presente dissertação: a ludicidade.
Sobre o lúdico, Lopes (2014) refere-o como uma “condição do ser humano” estando 
este presente em cada pessoa e cultura. A autora afirma que “a condição humana da 
ludicidade não está subjugada a calendários” e por isso podem ocorrer em qualquer 
momento e contexto da vida diária, sendo que, se contrapõe à versão clássica 
“trabalho versus divertimento e entretenimento”. É através do lazer, jogar e brincar 
que se potenciam a formação, a aprendizagem e o ensino. A autora defende ainda 
que a ludicidade é integrada nos desempenhos de profissionais como os designers, 
educadores, artistas e professores, sendo estes, à semelhança da ludicidade, agentes 
que potenciam a intercompreensão.
Compreende-se, assim, que a ludicidade poderá ser potenciada através do design, 
pela criação de materiais que fomentam a aprendizagem, o entretenimento, a 
diversão e interação. Para a presente dissertação é do maior interesse salientar o livro, 
enquanto instrumento para a formação e aprendizagem da criança, tanto na comp-
reensão e interpretação da realidade que a rodeia, como para a descodificação de 
conteúdos complexos, como neste caso específico da educação ambiental.

“(...)o livro infantil é um dos melhores 
instrumentos de que dispomos para 
proporcionar aos mais novos a possibilidade 
de se tornarem seres humanos mais livres e 
cultos, solidários e críticos (...)” 

(Gomes, 2007, p.5)

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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3.1 Recursos sintáticos da ilustração 

Sendo o projeto da presente dissertação um contributo para a educação ambiental 
pelo recurso ao design e ilustração, houve a necessidade de um entendimento maior 
sobre aspetos formais e o processo de trabalho implícito nos mesmos. Dessa forma, 
apresentam-se alguns dos pontos considerados, seja pelo seu teor teórico, como por 
aqueles que, sendo mais práticos, estão relacionados com procedimentos importan-
tes que devem ser tidos em conta.

Segundo O’Neil (2011), a cor, a linha, a forma, o tamanho e o estilo, são alguns os 
recursos sintáticos usados na ilustração, que junto de técnicas de representação 
podem reunir ambientes e emoções. A autora cria uma relação de comparação destes 
elementos usados pelo ilustrador com o uso das palavras por parte do escritor para 
que este consiga fazer o mesmo. 
Refere ainda que a transmissão das emoções pretendidas só é possível pelo conheci-
mento comum, cultural e local, que ilustrador deve ter sempre em conta, tal como a 
parte das emoções. Os elementos básicos do design na ilustração fazem com que, 
por exemplo no caso dos livros de histórias, a mesma narrativa possa através das 
escolhas feitas pelo ilustrador e designer, transmitir ambientes e mensagens diferen-
tes. No que considera a cor, o ilustrador sabe que, por exemplo, fazer uso da cor 
vermelha, pode suscitar no leitor a interpretação do quente, perigo e excitação, mas 
que se fizer, por oposição, uso da cor azul, a leitura poderia ser oposta, provocando a 
sensação de frio, calma e relaxamento. A linha e forma transmitem pelas suas carac-
terísticas, sendo lisas ou texturadas/ rabiscadas a sensação de leveza ou dureza, 
estabilidade ou fragilidade, tensão ou  flexibilidade. A posição e o tamanho, aliados a, 
outros elementos, serão mais um contributo para que o leitor saiba o que é visual-
mente mais importante, por exemplo, os elementos maiores e situados mais ao 
centro serão mais rapidamente visíveis, despertando mais depressa a atenção do 
leitor do que os elementos mais pequenos e colocados em espaços da página menos 
prestigiados.

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



”Com todas as possibilidades que os 
recursos plásticos e tecnológicos 
disponibilizam, o ilustrador é, igualmente, 
um contador de histórias.”

(Atalaia,2009,p.76)

Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 

Fig.2 e 3. As cores escuras e formas irregulares da capa e página do interior do livro ”VAZIO” de 
Catarina sobral, editora Pato Lógico, 2014. 
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Fig.1. O posicionamento dos elementos da ilustração e as cores vivas e alegres  do livro ”O LIVRO DOS 
QUINTAIS” de Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, editora Planeta Tangerina, 2011.

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 

28| O design para a edicação ambiental: Um dia na Barragem da Gralheira

 3.2 Relação texto - imagem 

A relação entre o texto e imagem é descrita por Hladíková (2014) como “vital” para os 
livros ilustrados, sendo que, citando outros autores, afirma que “as palavras e as 
imagens não servem para duplicar o sentido ou a informação da história, mas sim 
para se complementarem mutuamente” (p.23). Ou seja, afirma que o processo criati-
vo da ilustração pressupõe um acréscimo ao que é referido pelo texto e até mesmo 
um efeito surpresa na interpretação do leitor. 

“(…) words and images are not to duplicate 
the statement of the story, but rather 
complement each other”

(Salisbury, 2004, pp. 93-97; Paul, 2009, p. 158; Dils, 2009, pp. 26-27 citados por 

Hladíková, 2014, p. 23). 

Considerando a ilustração como um recurso vasto, e tendo em conta os vários tipos 
e fins da ilustração, O´Neil (2011) considera quatro modos de relação entre texto e 
imagem diferentes, nomeando-os da seguinte forma: “Reinforcing/Reforço, 
“Description”/Descrição, “Reciprocal”/Reciprocidade e ainda “Estabilishing”/Estabi-
lização. 
Para facilitar o entendimento destes quatro modos da relação entre texto e imagem, 
a autora explica-os numa ordem progressiva no que diz respeito à sua complexidade, 
começando por explicar “Reinforcing” como o modo mais simples, em que a 
ilustração suporta o texto. Este modo está associado, por exemplo aos livros de 
aprendizagem direcionados ao público infantil, em que a ilustração acompanha o 
texto de modo a facilitar sua compreensão.
De seguida, fala sobre “Description” que é um modo em que os ilustradores, a partir 
dos elementos básicos do design referidos no tópico anterior, fazem através da 
ilustração uma comunicação mais detalhada e descritiva daquilo que é o texto. 
“Reciprocal” é o modo em que o ilustrador não só acompanha e suporta o texto, mas 
também fornece na ilustração informações que vão para além da narrativa, fazendo 
com que a história “paire” entre esta “liberdade” da ilustração e o texto.

O quarto modo é o “Estabilishing”, que é o modo mais complexo, e é descrito como 
aquele em que a ilustração transmite um significado diferente/paralelo ao do texto.
Ainda sobre a relação do texto e imagem, Hladiková (2014), aborda a forma como 
estes dois fatores se relacionam, relativamente à sua disposição e “organização” na 
folha, em que estes podem ao longo das páginas respeitar ou não uma grelha. 
O texto não é um elemento estático que apenas serve de referência de leitura, pode 
ter um caracter muito mais apelativo, lúdico, e acompanhar a ilustração na sua dinâ-
mica e formas. Mais do que “inserir” a parte textual na página, é importante que haja 
uma adequação da tipografia à linguagem de ilustração usada, para que haja consen-
so estético no todo da página e coerência no resultado final.

Na composição da página de um projeto ilustrado (neste caso o livro) deve ser tida 
em conta a organização dos elementos que constituem a mancha gráfica. Gonçalves 
(2009) defende que a mancha gráfica se determina pelo espaço ocupado pela 
imagem, pelo texto, e pelos espaços vazios, essenciais para o equilíbrio e fluidez da 
página. A autora fala ainda das margens e dobras, e da importância destes dois 
fatores para o “manuseamento da leitura”: “(...) uma mancha gráfica regular e caden-
ciada exige maior dedicação ao conteúdo presente  no texto pelo que  geralmente se 
opta por uma mancha variável que quebra a monotonia e capta constantemente a 
atenção da criança. Um padrão é  apreendido, reconhecido e esperado, e consequen-
temente  ignorado rapidamente. A  composição da mancha  gráfica pode então 
quebrar a rotina que distrai, e imprimir e reforçar o ritmo do próprio texto” (2009, 
p.21).

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 
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A relação entre o texto e imagem é descrita por Hladíková (2014) como “vital” para os 
livros ilustrados, sendo que, citando outros autores, afirma que “as palavras e as 
imagens não servem para duplicar o sentido ou a informação da história, mas sim 
para se complementarem mutuamente” (p.23). Ou seja, afirma que o processo criati-
vo da ilustração pressupõe um acréscimo ao que é referido pelo texto e até mesmo 
um efeito surpresa na interpretação do leitor. 

“(…) words and images are not to duplicate 
the statement of the story, but rather 
complement each other”

(Salisbury, 2004, pp. 93-97; Paul, 2009, p. 158; Dils, 2009, pp. 26-27 citados por 

Hladíková, 2014, p. 23). 

Considerando a ilustração como um recurso vasto, e tendo em conta os vários tipos 
e fins da ilustração, O´Neil (2011) considera quatro modos de relação entre texto e 
imagem diferentes, nomeando-os da seguinte forma: “Reinforcing/Reforço, 
“Description”/Descrição, “Reciprocal”/Reciprocidade e ainda “Estabilishing”/Estabi-
lização. 
Para facilitar o entendimento destes quatro modos da relação entre texto e imagem, 
a autora explica-os numa ordem progressiva no que diz respeito à sua complexidade, 
começando por explicar “Reinforcing” como o modo mais simples, em que a 
ilustração suporta o texto. Este modo está associado, por exemplo aos livros de 
aprendizagem direcionados ao público infantil, em que a ilustração acompanha o 
texto de modo a facilitar sua compreensão.
De seguida, fala sobre “Description” que é um modo em que os ilustradores, a partir 
dos elementos básicos do design referidos no tópico anterior, fazem através da 
ilustração uma comunicação mais detalhada e descritiva daquilo que é o texto. 
“Reciprocal” é o modo em que o ilustrador não só acompanha e suporta o texto, mas 
também fornece na ilustração informações que vão para além da narrativa, fazendo 
com que a história “paire” entre esta “liberdade” da ilustração e o texto.

O quarto modo é o “Estabilishing”, que é o modo mais complexo, e é descrito como 
aquele em que a ilustração transmite um significado diferente/paralelo ao do texto.
Ainda sobre a relação do texto e imagem, Hladiková (2014), aborda a forma como 
estes dois fatores se relacionam, relativamente à sua disposição e “organização” na 
folha, em que estes podem ao longo das páginas respeitar ou não uma grelha. 
O texto não é um elemento estático que apenas serve de referência de leitura, pode 
ter um caracter muito mais apelativo, lúdico, e acompanhar a ilustração na sua dinâ-
mica e formas. Mais do que “inserir” a parte textual na página, é importante que haja 
uma adequação da tipografia à linguagem de ilustração usada, para que haja consen-
so estético no todo da página e coerência no resultado final.

Na composição da página de um projeto ilustrado (neste caso o livro) deve ser tida 
em conta a organização dos elementos que constituem a mancha gráfica. Gonçalves 
(2009) defende que a mancha gráfica se determina pelo espaço ocupado pela 
imagem, pelo texto, e pelos espaços vazios, essenciais para o equilíbrio e fluidez da 
página. A autora fala ainda das margens e dobras, e da importância destes dois 
fatores para o “manuseamento da leitura”: “(...) uma mancha gráfica regular e caden-
ciada exige maior dedicação ao conteúdo presente  no texto pelo que  geralmente se 
opta por uma mancha variável que quebra a monotonia e capta constantemente a 
atenção da criança. Um padrão é  apreendido, reconhecido e esperado, e consequen-
temente  ignorado rapidamente. A  composição da mancha  gráfica pode então 
quebrar a rotina que distrai, e imprimir e reforçar o ritmo do próprio texto” (2009, 
p.21).

Fig.4. Exemplo dado por Hladíková (2014), ilustração de  Marta Altés, No!, 2011.

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 
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A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 

3.3 Processo ilustrativo

Na procura pelo que poderia ser considerado o processo ilustrativo, foram encontra-
dos alguns autores que referem a temática associando-a apenas ao momento do 
“desenho”, abordando a questão da escolha estética, a liberdade criativa do ilustra-
dor, a linguagem usada e o concílio entre a mesma e o texto. 
Já Male (2007), aborda a ilustração e o seu “programa de trabalho” de forma muito 
mais completa, referindo todos os aspetos crucias a serem considerados estando na 
pele do ilustrador. 
Segundo o autor, o processo começa pelo desenvolvimento de um programa, em que 
é importante perceber motivações, objetivos, e conhecer os contextos e conteúdos 
com os quais estamos a trabalhar, e para quem. Segue-se a fase de pesquisa, de 
análise e de desenho — em que o ilustrador se debate com as escolhas estéticas 
relacionadas com elementos básicos como a cor, a linha, tamanho e forma, a lingua-
gem e até onde deve ir a liberdade criativa, a relação do texto e imagem — sempre 
avaliando as escolhas pensadas desde o início do projeto. 
No fundo, Male (2007) através da abordagem ao “programa de trabalho” sobre a 
ilustração, mostra a complexidade e a metodologia de trabalho que é necessária ao 
ilustrador, que vai muito para além da parte da execução do desenho, e das capacida-
des relacionadas com o mesmo, nomeadamente manuais ou digitais. 
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ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)



”No lugar da ilustração contraria-se a pressa 
da vida porque a interpretação exige essa 
suspensão no tempo, um instante de 
silêncio e de recolhimento, de pôr em 
relação; de questionar, de duvidar, de 
repetir; de ler e de, simplesmente, olhar. 
O espaço de representação contemporâneo 
revela-se, acima de tudo, um espaço 
semântico de interacção e de permuta de 
sentidos, um espaço de significação. Um 
espaço afectivo e de encontro, de reunião 
entre o eu e o outro.
A questão que se coloca ao ilustrador é: 
como experimentar, transmutar, representar, 
fazer enfim, significar esse espaço? Que 
histórias se contam e nos contam estes 
espaços?”

(Quental, 2009, p.142-143)

Na criação e desenvolvimento de materiais direcionados às crianças, a ilustração 
torna-se um recurso fundamental por tornar compreensível e cativante aos olhos das 
mesmas conteúdos que são, pela sua natureza, pouco apelativos para o público 
infantil, fazendo com que haja uma aprendizagem muito mais leve e facilitada.

A ilustração, é entendida pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como o 
“conjunto de conhecimentos e saber”, “ação de saber ou de explicar” e ainda, “gravu-
ra, desenho, imagem ou reprodução”, deixando a ideia de que a ilustração poderá ser 
a representação do conhecimento através da imagem ou desenho.

”Longe vão os tempos em que, à ilustração, 
se reservava um papel meramente 
decorativo e anexo à história contada pelo 
texto. A ilustração de hoje constrói uma 
mensagem válida e igualmente 
comunicável, permitindo múltiplas 
interpretações”

(Atalaia, 2013, p.74) 
 

Male (2007) além de referenciar a ilustração como um “potencial infinito” defende 
que “influencia a maneira como somos informados e educados, o que compramos e 
como somos persuadidos nas nossas ações” (p.19). Refere ainda que “(…) a ilustração 
nos transmite uma opinião, entretêm e conta uma história” (p. 19). Desta forma, 
percebemos que a ilustração é um recurso usado para as crianças, mas que acom-
panha a sua evolução e crescimento, mantendo-se mesmo na idade adulta.
Em concordância com este autor, O´Neil (2011) afirma que a imagem pode conter 
elementos visuais que provocam no leitor uma compreensão imediata das intenções 
das palavras, tal como pode também trazer uma narrativa diferente daquela que está 
subjacente no texto; defende ainda a relevância da imagem na leitura, como fator 
decisivo na questão da interpretação tanto cultural e emocional. Desta forma, a 
autora torna evidente que o recurso à ilustração é solução para o problema da 
barreira das “palavras difíceis” e dos conteúdos científicos mais densos e que podem 

Universidade de Aveiro. Departamento de Comunicação e Arte |31

ser um entrave na aprendizagem das crianças. Este poderá ser o caso da educação 
ambiental, que está repleta de conceitos científicos, que subentendem conhecimen-
to de outras áreas.
Numa perspetiva associada ao livro, Hladíková (2014) fala-nos da ilustração salien-
tando a importância dos livros ilustrados para o público infantil e a inserção dos 
mesmos no quotidiano das crianças desde cedo, a fim de formar leitores de imagens 
aptos, para que no futuro haja uma facilidade na leitura de livros mais complexos, 
agilizando desde cedo, a aprendizagem e interpretação de mensagens visuais do dia 
a dia. 

”No que à aprendizagem da leitura 
dizrespeito, uma boa ilustração transforma 
uma leitura entediante e arrastada, numa 
experiência aliciante e motivada.” 

(Atalaia,2009,p.76)

A autora salienta assim, o contributo da ilustração como fundamental e pertinente, 
tanto no caso da aprendizagem relacionada com a educação ambiental, como asso-
ciada a todas as outras áreas de estudo,  defendendo o processo da aprendizagem a 
partir da ilustração como um processo contínuo que se revela mais fácil e  natural ao 
longo do tempo.
Tendo em conta os autores referidos, pode afirmar-se que a ilustração está presente 
nas mensagens visuais do dia à dia, enriquecendo a interpretação e compreensão do 
que nos rodeia, sempre dependente da nossa capacidade de “leitura visual”. Assim, e 
reforçando aquilo que é referido por Hladíková (2014), a capacidade de “leitura visual” 
está relacionada com a integração de conteúdos ilustrados na aprendizagem das 
crianças.
Estando no papel de designer e  ilustradora, e em consequência do referido, é clara a 
importância do processo de trabalho para a elaboração de ilustrações e do livro 
ilustrado, desde o briefing até ao trabalho de impressão.

”Successful, forward-thinking illustrators 
need to be educated, socially and culturally 
aware communicators utilising a breadth of 
intellectual and practical skills.”

(Male, 2007)
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No estado da arte fez-se o levantamento e análise não só do que existe relacionado 
com a sensibilização ambiental para o público infantil, mas também de exemplos 
relevantes de sensibilização com recurso à ilustração. A análise considerou tanto 
dissertações próximas deste estudo, bem como projetos e livros ilustrados com 
relevância para um entendimento maior das necessidades do projeto.  
Esta recolha foi de extrema importância para perceber a evolução no que diz respeito 
aos conteúdos e à pertinência da sua transmissão ao público alvo em questão, no 
progresso de suportes e do contributo do design e ilustração nos casos de estudo. 
O sucesso de projetos com este caráter está dependente da conciliação entre a infor-
mação e imagem, e por isso existe uma necessidade de adequação destes dois regis-
tos. O excesso de informação, o arranjo gráfico inadequado, ou ainda o uso de uma 
linguagem de ilustração que não seja adequada para o propósito do projeto podem 
fazer com que a intenção não seja cumprida. 

Deste modo, a análise do estado da arte foi feita tendo em conta vários aspetos: os 
conteúdos e a sua implementação (o ajuste de informação em função do público 
alvo); aspetos formais relacionados com o design e a ilustração e a experiência da 
criança (entender se a intenção pedagógica é cumprida e a reação do público alvo à 
mesma). 
Artigos como Reading Pictures (O’Neil, 2011) e Children’s book illustrations: Visual 
language of picture books (Hladíková, 2014) foram pontos de referência para a  
compreensão de aspetos formais da ilustração, essenciais à análise de casos de 
estudo. Desta forma, o cruzamento entre o que são os contributos de cariz teórico e 
a sua reflexão na análise de exemplos práticos faz com que a informação se comple-
mente, tendo assim um papel fundamental para que no desenvolver da presente 
dissertação seja possível também passar das intenções teóricas à prática com mais 
eficiência, e fazer uma leitura visual mais completa do projeto ao longo do seu desen-
volvimento.  

Apresentam-se a seguir duas dissertações: uma, cujo teor está diretamente relacio-
nado com a sensibilização ambiental direcionada ao público infantil; outra, que 
apesar de não ter por base o mesmo tema, é um exemplo lúdico-didático que recorre 
à ilustração e ao design para sensibilizar o público infantil, nomeadamente das 
mesmas idades deste projeto.
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Seguem-se casos de estudo cujo teor está ora associado à sensibilização ambiental, 
ora à valorização de espécies e natureza. A análise dos casos foi do maior interesse 
pelas diferentes abordagens aos temas anteriormente referidos e pela diversidade 
estética e lúdica. Optou-se por apresentar estes casos por ordem cronológica. Deu-se 
relevância a duas editoras; a Planeta Tangerina e a Pato Lógico, havendo apenas um 
caso pontual mais antigo que não corresponde a nenhuma das editoras, mas que 
serve precisamente para haver uma comparação com registos anteriores no que toca 
ao tratamento da imagem e à abordagem lúdico didática destas temáticas.
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A importância da Educação Ambiental no Ensino Básico
de Sara Filipa Bento Cortesão.
Orientação de Ana Ferreira.
Escola Superior de Educação e Escola Superior de Tecnologia da Saúde, Politécnico 
de Coimbra, 2017.

Breve apresentação: 
O projeto consiste numa ação de consciencialização ecológica direcionada aos alunos 
de ensino básico;  procurou otimizar o conhecimento sobre o meio ambiente, através 
de atividades divididas por temas e em sessões pensadas e ajustadas de modo a 
transmitir noções ecológicas que ainda não teriam sido assimiladas pelos alunos. 
Para que esta ação de sensibilização fosse realizada com sucesso, a parte projetual 
consistiu em três fases diferenciadas: a primeira, de procura e análise daquilo que 
seriam os conhecimentos das crianças e a sua atitude perante o meio ambiente; a 
segunda, de criação de atividades e sessões de forma a melhorar o domínio do tema 
por parte das mesmas e por fim, um novo “inquérito” para efeitos de análise e com-
paração sobre o que eram os conhecimentos prévios das crianças antes e depois da 
realização das sessões de sensibilização. 

Pertinência:
A importância deste projeto encontra-se tanto na componente teórica, por abordar 
temas como “a aprendizagem e cidadania ativa” e a “importância da educação ambi-
ental nas escolas”, como na fase da concretização projetual, pela metodologia de 
trabalho utilizada. 
No que diz respeito à educação para o desenvolvimento sustentável, faz referência ao 
espaço escolar como o espaço ideal para a troca de ideias entre crianças e otimização 
das mesmas, criação de hábitos de cidadania ativa, responsabilidade e preocupação 
pelo meio que as rodeia, o meio ambiente. 
Desta forma, para fins de desenvolvimento projetual, identifica oportunidades de 
intervenção no espaço de sala de aula através de atividades com temáticas e objeti-
vos diferentes, como: “Se a torneira fechar, água vou poupar”; “Se os mares e os rios 
poluir, os peixinhos vão fugir!”, em que através da expressão plástica, leitura e jogos 
promove o trabalho de grupo entre crianças e a oportunidade de experienciar e aplicar 
conhecimento. Uma das atividades, “Vamos limpar a nossa escola!”, ainda se diferen-
cia mais pela valorização da experiência, desafiando as crianças para uma atuação no 
exterior, fora do âmbito de sala de aula, demonstrando como aplicar os conhecimen-

4.1 Dissertações
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tos adquiridos. Esta atividade em especial, mostra às crianças como está ao alcance 
de cada um de nós, pelos pequenos esforços e atitudes no nosso dia a dia, uma 
mudança no meio que nos rodeia e a preservação do mesmo. Em suma, o projeto, 
com a comparação de dados, acaba por mostrar como o envolvimento de experiên-
cias sobre o meio ambiente é sedutor e estimula as crianças, de forma muito mais 
apelativa que os livros tradicionais de estudo do meio.
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De pequenino se come o pepino.
Um contributo do design para a educação alimentar
de Bianca Cardoso da Silva.
Orientação de Joana Quental. 
Supervisão científica de Júlia Galhardo.
Departamento de comunicação e Arte, 
Universidade de Aveiro, 2018

Breve apresentação: 
”De pequenino se come o pepino” consiste num projeto de educação alimentar 
desenvolvido com contributos do design e da ilustração, no âmbito de uma disser-
tação de mestrado em design na Universidade de Aveiro. Está direcionado ao público 
infantil e tem por objetivo sensibilizar e fomentar hábitos de alimentação saudável 
nas crianças, através de uma estratégia lúdico-didática suportada por conteúdos 
científicos e específicos sobre alimentação e saúde.  Para a promoção de hábitos 
saudáveis e facilidade na comunicação entre crianças e profissionais de saúde, o 
projeto tem como  suportes um  manual, um  caderno de registo e apoio ao acom-
panhamento médico e um jogo de cartas. 

Pertinência:
Apesar do projeto não ter por base a sensibilização ambiental, trata-se de um 
exemplo bastante relevante pelas semelhanças com a presente dissertação, sobretu-
do pelo público-alvo que pretende sensibilizar, pela metodologia implementada, pela 
preferência de suportes físicos como o manual e outros suportes feitos para o preen-
chimento e interação da criança e não menos importante, o recurso à ilustração para 
uma comunicação lúdico-didática do objetivo do projeto. Há ainda, uma relevância 
grande no que se refere aos temas de enriquecimento teórico da dissertação como “a 
aprendizagem e a ludicidade na infância”, “A ilustração na comunicação com as 
crianças” e ainda “O livro enquanto instrumento de aprendizagem”, que são do maior 
interesse de análise. A consolidação entre quantidade de texto e imagem, a orga-
nização do layout, a linguagem ilustrativa e a paleta cromática fazem com que o 
resultado final seja leve, de fácil leitura, e que desperte a atenção da criança para o 
propósito do projeto, neste caso, a criação de hábitos de alimentação saudável. 



Fig. 5, 6 e 7. Fotografias captadas pela autora do projeto ”De pequenino se come o pepino”
Um contributo do design para a educação alimentar de Bianca Silva, 2018
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4.2 Exemplos de valorização do ambiente

A ÁGUA E O AMBIENTE
Eduardo Esteves
Mondego networks
Águas de Coimbra, 2007 

Breve apresentação:  
Este é um dos quatro livros que pertence a uma coleção de livros “Plim” das Águas 
de Coimbra, lançado em 2007, ano da inauguração do Museu da Água. O “Plim” é a 
mascote do Museu da Água e das Águas de Coimbra, é uma gotinha de água e é a 
“personagem” responsável pela intervenção junto dos públicos mais jovens, na 
valorização das questões ambientais, mas em especial, do recurso água. 
”A Água e o Ambiente”, aborda o tema da água relacionando-o com o meio ambiente 
explicando o seu papel, em que estados a podemos encontrar, os cuidados que deve-
mos ter e ainda algumas atividades que podemos pôr em prática para observarmos 
a água de perto.

Pertinência:
Neste caso de estudo, existe o recurso a uma mascote, para ser o “narrador” dos 
conteúdos, que acaba sempre por ser a personagem principal, e é nesta personagem 
que também é posta a “carga emocional” das ilustrações, já que é pela expressão da 
personagem que se percebe se estamos diante de algo benéfico ou não para este 
recurso que é a água. Ao analisar o livro vemos que se trata de um exemplo com um 
grafismo um pouco ultrapassado. Há um desajuste da informação que se pretende 
passar ao público-alvo; sendo que os livros são destinados a pré-escolas e escola 
básica, deveria haver contenção na quantidade e tipo de informação ou uma lingua-
gem de ilustração mais apelativa para a comunicação dos conteúdos. 



Fig. 8, 9, 10 e 11 Capa e páginas do interior do livro ”A ÁGUA E O AMBIENTE”, das Águas de Coimbra, 2007
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A Editora Planeta Tangerina apresenta-se como “uma empresa especializada na área 
da comunicação para crianças e jovens”. Fundada em 1999, tem vindo desde então a 
participar de raiz na criação de conceitos, conteúdos, ilustrações e trabalho gráfico 
que está implícito a qualquer publicação. É por este compromisso com os projetos de 
início ao fim que conseguem bons resultados nos mais variados suportes de comuni-
cação. A editora acredita que “os conteúdos para os mais novos devem ser bem 
estruturados, simples, rigorosos (e, sempre que possível, divertidos)”. Sendo uma 
editora que trabalha com regularidade com serviços educativos, que desenvolvem 
programas para as escolas, cujas publicações apresentam sempre resultados apelati-
vos e sedutores no que toca à imagem, apresentam-se três exemplos relacionados 
com temáticas diversas, que são do maior interesse para este projeto, tais como: a 
sensibilização ambiental, a valorização da natureza e do património natural e, ainda, 
uma chamada de atenção quanto a uma problemática bem atual, o plástico nos 
oceanos.  

O RAPAZ QUE GOSTAVA DE AVES
Isabel Minhós Martins
Bernardo P. Carvalho
Planeta Tangerina, 2012 
190 x 220 mm 

Breve apresentação:  
Este é um livro que conta a história de um menino, o Ricardo, que é sensível, atento 
e ativo com aquilo que são as questões ambientais do mundo em que vive, mas que 
está completamente desmotivado pela inconsciência dos outros seres humanos pela 
natureza que os rodeia, e decide também ser despreocupado e deixar de ter compor-
tamentos amigos do ambiente. 
Num passeio pelo campo, o Ricardo volta a apaixonar-se pela natureza, pelos seres 
vivos e todos os ecossistemas que fazem com que todos estejamos ligados ao ambi-
ente. 



Fig. 12, 13 e 14. Capa e páginas de ”O RAPAZ QUE GOSTAVA DE AVES”, de 
Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, editora Planeta Tangerina, 2012
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Pertinência:
Este é o exemplo de um livro que fala da natureza e do mundo à nossa volta como 
um todo; aborda de forma leve e direcionada às crianças a questão dos ecossistemas, 
habitats, e a importância da preservação dos mesmos para um bem maior. Desperta 
ainda o interesse pelo contacto com a natureza, e estimula as crianças para 
pormenores e curiosidades que só a partir da observação e experimentação terão 
também a oportunidade de vivenciar. O livro tem agregado a si uma proposta de 
exploração para pais e educadores, com o objetivo de aliciar o pensamento e a 
reflexão sobre a natureza, relacionada com a narrativa.
Além de apelativo pela temática e forma como aborda a mesma, este é um exemplo 
atrativo pela estética: as ilustrações destacam-se pela cor e caráter infantil e a 
tipografia utilizada destanca-se pelo seu carater manual e expressividade semelhan-
te à das ilustrações. O texto tem um papel dinâmico na forma como é colocado, 
sempre com uma mancha de fundo mais clara, de forma a assumir o espaço do texto 
na folha. 
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LÁ FORA - Guia para descobrir a natureza
Maria Ana Peixe Dias
Inês Teixeira do Rosário
Bernardo P. Carvalho
Planeta Tangerina, 2014 
170 X 220mm

Breve apresentação: 
”Lá Fora” é um livro que tem como objetivo impulsionar toda a família a ligar-se à 
realidade exterior, a da natureza, para se relacionarem com a fauna e a flora, através 
de ilustrações e sugestões de atividades no meio natural, de forma a conhecerem 
melhor o que os espaços verdes ao nosso redor têm de melhor e, mais especifica-
mente, sobre aspetos que podem ser observados em território nacional.

Pertinência:
Este livro, é um exemplo do que se pode encontrar na natureza, convidando o leitor a 
entrar em comunhão com a mesma para a valorizar, e é nesse sentido que acaba por 
se assemelhar ao objetivo deste projeto. Através da ilustração o livro reconhece o 
território nacional, as espécies de fauna e flora, e faz ainda com que o folhear das 
páginas seja uma espécie de guia de momentos surpreendentes em que o leitor se 
pode entregar à natureza pelos sentidos. No que diz respeito à ilustração, é de notar 
o rigor e cuidado na representação das espécies tanto da fauna como flora de forma 
a ser possível identificá-las e diferenciá-las, mas, sem nunca se perder a dimensão 
lúdica no todo das ilustrações. A escolha cromática é impactante; a expressão alterna 
entre um registo que parece ser mais manual, como no caso das manchas em agua-
rela e o uso de cores planas e desenho a linha. Há também texturas que enriquecem 
visualmente as páginas. A parte textual acaba por ser muito leve e diversificada, com 
informações relacionadas com aspetos das ciências da natureza, ou sugestões prati-
cas, que, fazem com que o livro seja um caso de estudo em que a consolidação entre 
ilustração e o texto estão muito bem feitas, sendo o resultado final um livro apetecí-
vel, interessante e de fácil leitura para vários públicos
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Fig. 15, 16, 17 e 18. Capa e páginas do interior do livro ”LÁ FORA” - Guia para descobrir a natureza, de Maria Ana 
Peixe Dias, Inês Teixeira do Rosário Bernardo P. Carvalho, editora Planeta Tangerina, 2014
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PLASTICUS MARITIMUS,
Uma espécie invasora
Ana Pêgo
Isabel Minhós Martins
Bernardo P. Carvalho
Planeta Tangerina, 2018
150 x 210 mm 

Breve apresentação:  
 Este caso de estudo é parte de um projeto que tem por objetivo a sensibilização para 
um uso mais sensato dos plásticos. Este livro ilustrado aborda uma problemática 
atual e de grande importância — o plástico nos oceanos — mas esta abordagem é 
feita de forma original, referindo-se ao plástico pelo nome que a bióloga Ana Pêgo 
usou para uma nova espécie invasora: Plasticus maritimus. Neste livro encontramos 
informações sobre esta espécie e um guia de como “colecionar” os seus exemplares 
nas idas à praia, para que seja possível a sua extinção dos meios naturais, neste caso 
em específico, os oceanos. O livro pretende, através desta abordagem peculiar e 
divertida sobre o plástico, despertar o público infantil para a mudança. 

Pertinência:
Este é um caso de estudo cujo tema aborda uma das grandes problemáticas da 
atualidade, relacionada diretamente com a questão da reciclagem, a preservação da 
água e de espécies naturais. 
O objetivo do livro é claro: a sensibilização para o  problema do plástico, numa abor-
dagem divertida e sedutora para as crianças, levando-as a fazer estas atividades, 
seguir o guião e proporcionando-lhes momentos de diversão. A chamada de atenção 
parece ser um objetivo cumprido, com as crianças a ter interesse em ser ativas nas 
mudanças de hábitos em prol do planeta, sem que se sintam “obrigadas” a fazê-lo.  
À semelhança do caso de estudo apresentado anteriormente, ”Lá Fora”, este 
também é um livro que desafia as crianças para as atividades no exterior e o seu 
contributo na natureza.
No que diz respeito à parte visual, o livro chama a atenção pelas ilustrações vibrantes 
e multicolores e a linguagem apelativa com um caráter manual, pelo recurso ao lápis 
de cor e maioritariamente por linha. 
Ao longo do livro a organização das ilustrações com o texto cria sempre dinâmicas 
diferentes, e mesmo na parte referente ao guião e indicações onde existe mais texto, 



Fig. 19, 20 e 21. Capa e páginas do interior do livro ”PLÁSTICUS MARÍTIMUS, Uma espécie invasora”
de Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, editora Planeta Tangerina, 2018
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a ilustração cria um equilíbrio não havendo sobrecarga visual. 
Este livro é um exemplo relevante a todos os níveis, pela estratégia didática que 
implementa para chegar até ao seu público-alvo, pelos conteúdos científicos e, não 
menos importante, pela ilustração e harmonia com o texto.
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4.3 Exemplos de valorização das espécies 

A ”Pato Lógico” é uma editora que se envolve na produção de textos, ilustração e 
design, consoante os pedidos dos seus clientes e parceiros. 

Desta editora, são apresentados em seguida três exemplos que apesar de não 
estarem diretamente relacionados com a sensibilização ambiental, são chamadas de 
atenção sobre espécies e as suas características. Estes casos cativam pela forma 
didática que encontraram de dar a conhecer as espécies em causa e pelo todo do 
resultado final: as ilustrações, a edição, as informações e a valorização de espécies do 
nosso território.  

MARÉ DE SORTE
André Letria
Pato Lógico, 2013 

Breve apresentação:  
”Maré de Sorte” é um jogo criado pelo ateliê da Pato Lógico para o Oceanário de 
Lisboa, sendo parte da ação educativa “Oceanário para os mais novos”. O jogo é 
oferecido aos visitantes e tem como objetivo entreter toda a família, dando a 
descobrir curiosidades sobre 25 das espécies marcantes dos vários oceanos, algumas 
delas também presentes nas águas do grande aquário da capital. 

Pertinência:
A valorização das espécies e dos oceanos é feita através de um jogo, fazendo com 
que não haja apenas uma comunicação simples daquilo que este livro/flyer preten-
der transmitir, mas sim uma forma apelativa de o ler. Nele, os participantes têm de ir 
em busca de pormenores específicos sobre as espécies em que possivelmente nunca 
teriam reparado, e faz ainda com que sejam otimizados os conhecimentos relativos 
aos oceanos, as espécies e à relação que cada uma tem com o seu habitat. 
O ilustrador André Letria representa as espécies respeitando e fazendo jus ao que as 
caracteriza, dando-lhes um caráter lúdico apelativo e uma plasticidade interessante. 
Este exemplo, à semelhança  daquilo que acontece com o livro ”Lá Fora” da editora 
Planeta Tangerina, é um trabalho que exigiu observação e apropriação por parte dos 
ilustradores das características das espécies usando no conjunto a mesma linguagem 



Fig. 22, 23 e 24. Capa e páginas do interior do jogo ”MARÉ DE SORTE”, da editora Pato lógico, 2013
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e plasticidade. Em projetos de valorização de património natural ou territorial, a 
opção de tratar espécies especificas acaba por conferir um acréscimo peculiar aos 
projetos por fazerem uma representação de algo particular que poderá não ser 
encontrado noutros lugares. Neste caso, falamos das espécies existentes no 
oceanário e no caso do livro ”Lá Fora”,  das espécies de fauna e flora que podem ser 
encontradas especificamente em território português. 
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SOU O LINCE IBÉRICO
O felino mais ameaçado do mundo
Maria João Freitas
Tiago Albuquerque
Nádia Albuquerque
Pato Lógico, 2016 

Breve apresentação:  
Este livro é o segundo da coleção de “moedas comemorativas” publicada pelo Museu 
da Casa da Moeda e pela Imprensa Nacional, e trata temas relacionados com história, 
ciência, geografia e a natureza. A venda da coleção tem um retorno para o Fundo para 
a Conservação da Natureza e Biodiversidade, gerido pelo Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, mais concretamente, a INCM (Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda) e oferece dois euros e meio pela venda de cada moeda e um euro por cada 
exemplar vendido. 

Pertinência:
Este caso foi escolhido, pela linguagem da ilustração, que é diferente dos restantes 
exemplos referidos, muito ligada ao uso das formas e linhas mais geométricas, com 
recurso ao digital. Na página “A árvore da minha família” nota-se que os ilustradores 
encontram formas para atribuir ao tipo de “pelagem” de cada felino, conferindo-lhes  
uma certa identidade. O livro tem uma paleta cromática à volta das cores da espécie 
e a organização da ilustração com o texto também torna o resultado final leve. Outro 
aspeto em que se diferencia, e que é característico da coleção, é o facto de todos os 
livros terem uma sobrecapa que se transforma em poster. «Os ilustradores recupe-
ram o uso do poster como tributo à adolescência, dando nova função à sobrecapa», 
assinalam Susana Lopes Silva, da Escola Superior de Educação do Porto, Rita Pimen-
ta, jornalista e autora do blogue Letra Pequena, e Vera Oliveira, técnica superior da 
Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. 



Fig. 25, 26, 27 e 28. Capa e páginas do interior do livro ”SOU O LINCE IBÉRICO”, da editora Pato lógico, 2016
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A RAINHA DOS ARES.
A Águia - Imperial - Ibérica
Carla Maia de Almeida
Susa Monteiro
Pato Lógico, 2018 
210 X 270 mm

Breve apresentação:  
A Rainha dos Ares é também parte da coleção de “moedas comemorativas” publica-
da pelo Museu da Casa da Moeda e pela Imprensa Nacional. Esta obra apresenta a 
Águia Imperial Ibérica, dando a conhecer esta espécie, que até há pouco tempo era 
considerada extinta em Portugal.

Pertinência:
À semelhança do caso apresentado anteriormente, é um exemplo da valorização de 
uma espécie, em que pelo uso da ilustração percebermos a sua história, característi-
cas, hábitos e importância no reino animal e no património natural. Na ilustração 
existe uma preocupação com o desenho das espécies representadas de forma a que 
respeitem as suas características, sem nunca perder a ludicidade, pois não estamos 
perante desenho científico. A linguagem é marcada pela mancha, sombras, e pelos 
contornos a preto que dão um ar “manual” ao trabalho. A paleta cromática é escolhi-
da em torno daquilo que é a realidade do que se pretende ilustrar, mas há uma 
predominância dos castanhos, beges, verdes, cinzas, que fazem contraste com o 
branco que é a cor tendencialmente usada para o fundo, salvo em algumas páginas, 
tornando o resultado equilibrado. Tal como o exemplo anterior não estamos perante 
um livro de histórias, nem perante um jogo ou guia, mas diante de um livro cuja 
estratégia passa por contar a história e as características da espécie de forma leve e 
apelativa.



Fig. 29, 30 e 31. Capa e páginas do interior do livro ”A RAINHA DOS ARES”, da editora Pato lógico, 2018
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5.3  A Barragem como foco estratégico



56| O design para a edicação ambiental: Um dia na Barragem da Gralheira

5.1 Enquadramento do projeto

O projeto “Um Dia na Barragem da Gralheira” surgiu do interesse em criar uma 
proposta que se destinasse ao público infantil e que fosse de sensibilização ambien-
tal. A atualidade do meio ambiente faz com que haja uma emergência em educar e 
despertar as gerações mais jovens para a observação da natureza e perceção do seu 
papel no mundo natural.
Partindo da vontade de conectar o público infantil com a natureza, surge então a ideia 
de criar um livro que funcione como um guia de atividades, fazendo com que os 
conteúdos adquiridos sobre o meio ambiente nos primeiros anos de escolaridade 
(nomeadamente os de estudo do meio), sejam percebidos e de certa forma aplicados 
na realidade, fazendo a ligação entre a teoria e a prática.

O foco na Barragem da Gralheira, situada no concelho de Anadia, surgiu a partir do 
interesse pessoal e familiaridade com o território, e por isso considerado um lugar 
com potencial para o projeto. 
O local da Barragem foi durante bastante tempo o destino de eleição para a 
realização de um passeio de bicicletas do 5º e 6º ano de escolaridade, envolvendo o 
agrupamento escolar, respetiva freguesia e concelho. Assim, edição após edição, a 
barragem foi palco de momentos de convívio e fruição da natureza para o público 
mais jovem, chamando a atenção de outras gerações, atraindo-as para o local, 
tornando possível a valorização da barragem cuja criação remonta aos anos 50. 
Na incerteza da continuidade da realização do passeio de bicicleta direcionado aos 
alunos do 5º e 6º ano do agrupamento de escolas de Anadia, surge com este projeto, 
a oportunidade de continuar a valorizar este território, que continua a ser um local de 
referência da zona da Bairrada. 

O projeto “Um Dia na Barragem da Gralheira” surge, então, com a intenção de 
integrar conteúdos ambientais e valorizar este território natural, servindo um público 
específico — os alunos do 1º ciclo do agrupamento de escolas de Anadia, proporcio-
nando-lhes um dia de aprendizagem, diversão e comunhão com a natureza. 
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O projeto consiste num livro ilustrado, cuja primeira parte se baseia num guia sobre 
o dia a passar na Barragem, com atividades, informações sobre a fauna e flora da 
mesma, conteúdos relacionados com a água, a poluição e os 5R’s, sendo também 
constituído por espaços de preenchimento rápido. A segunda parte destina-se à 
“aplicação de conhecimentos”, com exercícios para realizar em espaço de sala de aula 
ou em casa, dando a oportunidade aos alunos de refletir sobre o dia passado na 
Barragem.

A concretização do projeto contou com o apoio, orientação e conhecimentos da 
professora e orientadora da presente dissertação, tal como de dois professores de 
ensino do 1º ciclo do concelho de Anadia, Lurdes Novo e André Brandão, cuja ajuda 
foi da maior pertinência para a adequação de conteúdos e atividades para o público 
infantil.

Fig. 32, 33, 34 e 35. Fotografias capturadas na Barragem da Gralheira, Sara Martins, 2019
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5.2 Criação de conteúdos e contacto com 
profissionais de ensino básico 

Ao perceber a complexidade da tarefa, nomeadamente executar o projeto do ponto 
de vista do design e da ilustração sem qualquer tipo de guião ou conteúdos prece-
dentes, existiu a necessidade de procurar apoio por parte de profissionais da área do 
ensino básico, para a criação de conteúdos fundamentados no programa de estudo 
do meio do 1º ciclo, tal como para adequação da linguagem escrita do livro para as 
crianças. 

Foi possível contar com o contributo da professora Lurdes Novo, que leciona o 1º ciclo 
há praticamente 15 anos, sendo experiente sobre como motivar, educar e sensibilizar 
as crianças, e com o olhar do professor André Brandão, um professor com motivações 
relacionadas com o ambiente e interesse em sensibilizar os mais novos sobre o 
mesmo tema, tendo já realizado algumas ações de valorização de espécies e ambien-
te com alunos, nomeadamente a ação “Chapins e Outras Aves” com os alunos do 2º 
e 4º ano. Estes professores são da escola EB 1 de Vila Nova de Monsarros, do agrupa-
mento de escolas de Anadia, sendo dessa forma conhecedores do território da Barra-
gem da Gralheira e estando familiarizados com práticas e iniciativas de sensibilização 
ambiental direcionadas aos alunos do 1º ciclo. 

Este contacto foi fundamental desde a primeira fase da criação do guião para o livro, 
em que foi necessário pensar em simultâneo nos conteúdos a abordar, tendo em 
conta o local que iria ser o “palco” das atividades. Nesse sentido, a professora Lurdes 
deu a sua orientação sobre quais os livros e as editoras cujos conteúdos de estudo do 
meio são mais completos e atuais, para que houvesse facilidade a partir dos mesmos 
em perceber o que é lecionado e as atividades que poderão ou não ser desafiantes 
para os alunos. Foram recomendado os livros da Areal Editores, a ”Pasta Mágica - 
Estudo do Meio 3 - 3.º Ano” e a ”Pasta Mágica – Estudo do meio 4 – 4º Ano”, tendo 
sido também disponibilizados pela professora conteúdos lecionados ao 1º e 2º ano. 
Depois da análise destes materiais, da seleção dos conteúdos e da criação da dinâmi-
ca tendo em conta o espaço da Barragem, houve uma revisão dos dois professores 
sobre o guião criado, em que foram feitos vários reparos positivos:

- As atividades, a linguagem e os desafios propostos aos alunos conferem, no seu 
todo, uma proposta sobre um dia a passar na Barragem, leve, dinâmica e divertida.
É perfeitamente executável, até mesmo para os alunos do 1º ano e 2º ano de escolari-
dade, por não fazer uma abordagem pesada e científica aos temas da floresta, água e 
reciclagem, mas sim uma abordagem relacionada com a observação e a reflexão. Para 
o 1º e 2º ano, as atividades serão o despertar para certos temas que mais tarde serão 
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abordados com profundidade, e para o 3º e 4º ano, as atividades trazem temas que 
já lhes são familiares, mas sendo sempre desafiante pela sua abordagem junto da 
natureza. Ainda sobre a adequação aos anos de escolaridade, os professores salien-
tam a preocupação que houve em criar um guia flexível, nomeadamente na parte 
referente aos jogos, em que foi criado um jogo direcionado para o 1º e 2º anos, e outro 
para o 3º e 4º anos;  

- As atividades propostas e a dinâmica criada em torno do local da barragem além de 
leves, como referido anteriormente, são de fácil execução, sendo apenas necessário 
um breve guião para o professor, com os respetivos materiais para cada atividade, 
sendo de fácil entendimento e preparação do ponto de vista do professor que é 
responsável por mediar o dia a passar na barragem;

- O guião de atividades, em termos de execução com os alunos, é acessível, tanto em 
termos das atividades práticas como de desafios pequenos de “registo rápido”, além 
de que, está feito em conformidade com os momentos do dia em que pode ser exigi-
do mais e menos de uma criança, nomeadamente, pensou-se em atividades que 
requerem mais concentração e trabalho de observação para serem executadas no 
início da visita (ou seja de manhã), e reservaram-se atividades mais divertidas e 
descontraídas que exijam menos do ponto de vista cognitivo para o final da visita (da 
parte da tarde);

- O guião inclui a adaptação de algumas atividades que são sempre sugeridas pelos 
livros de estudo do meio, extremamente importantes para despertar o interesse das 
criança pela natureza, mas que raramente são cumpridas, por falta de tempo, ou por 
estas envolverem contacto com o exterior e muitas das vezes o momento não ser 
propício pelas condições meteorológicas, mas, desta forma, as atividade são aplica-
das de forma natural no guião e acabam por ser realizadas e cumprir o seu papel 
educativo;

- O guião do dia a passar na Barragem da Gralheira, reúne, pelas atividades e dinâmi-
ca com o local, uma experiência e aprendizagem muito importante em apenas um 
dia, sendo  que, este  dia  passado na  Barragem é uma  espécie de culminar de  
conhecimentos aprendidos em vários dias no contexto de sala de aula. As atividades 
e o contacto com a natureza, são o “pôr em prática” que muitas vezes falha no dia a 
dia de aulas com os alunos, mas que desta forma se vê cumprido com este projeto;  



Fig. 36, 37 e 38. Fotografias dos protótipos  do 
projeto impressos e detalhes dos espaços de 
desenho e  espaços de preenchimento rápido.
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- Por último, foi salientada a estratégia da proposta, por ser uma proposta de guião 
que valoriza o papel do professor enquanto mediador e educador, sendo que, ao 
olhar para o guião, existe a sensação que estamos perante um dia de aulas lá fora, 
mais rico, mais leve, e que a proposta acaba por proporcionar um dia gratificante e 
diferente também para o professor sem que o seu papel seja posto de parte ou 
desvalorizado.
 
Além dos reparos positivos feitos ao guião previamente preparado, o mesmo foi 
analisado do ponto de vista da linguagem escrita, nomeadamente com a professora 
Lurdes, de forma a adequá-la, para que esta fosse mais facilmente compreendida e 
natural ao público em questão, nomeadamente na indicação dos verbos, como por 
exemplo: Sugere (…); Refere (…); Apresenta (…). Teve-se em especial atenção, a 
adequação às palavras científicas e mais difíceis, e transformar a leitura do guião em 
algo leve e que sirva apenas essa função, a de guiar, deixando o contacto com a natu-
reza, os professores e as ilustrações fazerem a sua função.
Não menos importante foi o apoio do professor André, do ponto de vista da discus-
são sobre certas dinâmicas, pela sua experiência com as crianças, e ainda para uma 
maior valorização do território da Barragem. 

Foi ainda sugerido pelos professores, que, num cenário idílico da execução do dia na 
Barragem, que a visita deveria ser feita no fim do ano letivo, sendo considerado o 
tempo necessário para a posterior execução da parte correspondente ao ”aplicar 
conhecimentos”. A sugestão acaba por ser uma solução acessível, não só pelas 
condições meteorológicas serem mais favoráveis à concretização do dia a passar, 
mas também por no final do ano já terem sido lecionados os conteúdos necessários, 
para um melhor aproveitamento e compreensão por parte das crianças das temáticas 
associadas às atividades a realizar nesse dia.
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5.3 A Barragem como foco estratégico 

Para a criação do guião do projeto, pensou-se no potencial do território da barragem, 
sendo este usado como foco estratégico para abordar temas integrados em estudo 
do meio, como a floresta e o seu papel como habitat de espécies, a água e ainda a 
questão da poluição e dos 5R’s. Para a abordagem dos temas, pensou-se em ativida-
des que pudessem ser divididas por momentos e locais específicos na Barragem, 
para que fosse fácil para a criança relacionar os locais e as atividades com os temas 
referidos anteriormente. Esta “estratégia” permite envolver as crianças numa dinâmi-
ca que funciona a partir do território da Barragem, tornando o projeto único e direcio-
nado, valorizando os vários pontos do local e servindo da melhor maneira possível o 
propósito do projeto.
Posto isto, foram escolhidos na barragem, três pontos de atuação diferentes para 
serem os espaços das atividades, sendo estas centradas nos três grandes temas 
referidos anteriormente, a floresta, a água e a poluição, fomentando sempre, as dinâ-
micas de grupo, o contacto com a natureza e oportunidade de observação e reflexão. 

O primeiro local, referente ao tema “A Fauna e a Flora”
Pensou-se no local referente às figuras para a realização de atividades cujos conteú-
dos estão relacionados com a flora e a fauna. O local em si apresenta uma grande 
diversidade de espécies que podem ser encontradas na barragem, sendo também 
um local de fácil acesso para qualquer transporte. Este aspeto acaba por ser impor-
tante para a execução prática do projeto, para que as crianças possam ser transporta-
das até este ponto e darem início ao seu dia na Barragem. Neste local, as atividades 
referentes ao tema da flora e da fauna contam com um exercício de observação do 
local, reconhecimento de espécies, uma recolha de folhas para uma atividade poste-
rior ao dia da barragem e uma abordagem à importância do equilíbrio entre o Homem 
e a natureza. As propostas de atividades e reflexões, têm como objetivo levar o aluno 
a pensar sobre a problemática dos incêndios, as espécies em via de extinção, a caça 
excessiva, fazendo-os perceber que temos um papel fundamental para a preservação 
do equilíbrio da natureza.



Fig. 39, 40, 41, 42 e 43. Fotografias da Barragem da Gralheira, correspondentes ao local escolhido para a 
realização das atividades relacionadas com os conteúdos de fauna e flora.
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Fig. 44, 45 e 46 Fotografias da Barragem da 
Gralheira, correspondentes ao local escolhido para 
a realização das atividades relacionadas com os 
conteúdos sobre a água.
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O segundo local, referente ao tema “A Barragem e a Água”
Para a realização das atividades relacionadas com o a barragem e a água, foi conside-
rado o local de acesso à agua da barragem referente às figuras 44, 45 e 46.
Este segundo local, é próximo do primeiro e é idílico para a observação da água da 
barragem, e para a compreensão de aspetos importantes sobre a mesma. Não 
menos importante, é o facto de oferecer as condições de segurança necessárias para 
uma observação de perto da água, e concretização de jogos que são sugeridos. É 
neste ponto da barragem que se propõe uma atividade de observação e descrição do 
estado da água, tal como um momento de debate e reflexão sobre a importância 
deste recurso escasso. O objetivo é levar o aluno a compreender não só a importância 
da água no planeta e na vida do Homem, mas também, entender de que maneira no 
seu dia a dia (ainda sendo uma criança), pode contribuir para a sua preservação.  



Fig. 47 Fotografia da Barragem da Gralheira, correspondentes ao parque de merendas, local escolhido para a 
realização das atividades relacionadas com os conteúdos sobre os 5R’s.
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O terceiro local, referente ao tema “A Barragem e os 5R’s”
O último local escolhido é o parque de merendas, que se encontra logo abaixo do 
acesso de água da barragem. O parque de merendas responde às necessidades das 
atividades a realizar no contexto do tema da reciclagem e dos 5R’s. É neste local que 
é proposto um lanche e momento de convívio que dá seguimento a um exercício de 
reciclagem com o lixo produzido. Outra atividade proposta é uma patrulha ao local, 
de forma a recolher o lixo da barragem e perceberem a importância da limpeza e 
preservação de espaços verdes. As atividades têm o intuito de despertar uma 
reflexão no aluno sobre o lixo que rapidamente pode ser produzido, mas também 
sobre o contributo que é possível dar, ainda em tenra idade para o cumprimento dos 
5R’s e preservação de espaços verdes como o da Barragem. Por último, é pedido 
neste local uma recolha de materiais da natureza para posteriormente poder criar um 
mini-ecossistema. É de salientar a intenção de fomentar na criança o trabalho de 
equipa e a perceção de que este exercício de reciclagem e limpeza pode ser repetido 
em qualquer outro contexto, como nas praias, descampados, etc.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.Parte II 
Desenvolvimento Projetual



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.
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Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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6.1 A linguagem da ilustração

Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

Sendo o projeto “Um dia na Barragem da Gralheira” direcionado ao público infantil, o 
recurso à ilustração foi fundamental para a execução do mesmo. O desenvolvimento 
da linguagem visou desde o começo dar a conhecer o património da barragem e 
conteúdos de educação ambiental de forma leve e atrativa sendo que, para isso, 
passou por várias alterações até encontrar uma linguagem que servisse os objetivos 
do projeto.

Os primeiros desenhos começaram a ser feitos a partir de espécies da barragem, 
nomeadamente 3 espécies de animais de porte diferente. O objetivo era conseguir 
repetir em três espécies distintas uma linguagem comum que se adequasse às 
necessidades do projeto. As figuras 48, 49 e 50 mostram a primeira abordagem, 
baseada numa linguagem mais infantil com a experimentação de algumas texturas, 
uma paleta cromática sempre dentro de dois ou três tons e formas mais arredonda-
das.
Apesar do ar apelativo da linguagem, achou-se que esta era demasiado infantil e 
tornava-se difícil de adaptar para outros elementos e contextos integrados no proje-
to, pondo-se ainda em questão um dos objetivos - enaltecer o território natural a 
partir da ilustração.

Assim houve a necessidade de tentar uma nova abordagem, tendo em conta que a 
linguagem deveria ser mais fiel às características das espécies. Esta solução teve 
como estratégia o desenho a partir da fotografia, respeitando as cores, as característi-
cas e pormenores que fazem com quem cada espécie seja única. Na figura X é possí-
vel vermos a mesma espécie da abordagem anterior, desenhada com mais rigor 
relativamente às proporções, às cores, à silhueta, sempre com base na fotografia.

Fig. 48, 49 e 50. Primeiras experiências de ilustração, Sara Martins 2018. 



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

Fig. 53, A linguagem escolhida, Sara Martins 2018

Ao observar as duas abordagens anteriores, questionou-se se estas não seriam 
extremos, e se o ideal não seria chegar a uma linguagem que fosse um meio termo 
entre as duas - numa solução que unisse a simplicidade e ludicidade com o rigor das 
características principais das espécies, fazendo com que estas fossem facilmente 
identificadas pelas crianças. Nesse sentido foi desenvolvida uma terceira possibilida-
de, também através da fotografia, para respeitar os traços marcantes de cada espécie 
(desde as proporções, forma e cor), mas tentando simplificar o detalhe para criar um 
desenho mais leve e de fácil leitura para as crianças. 

Encontrado um possível caminho para a linguagem, prosseguiu-se no desenho das 
ilustrações pensadas para o projeto, sempre com base na fotografia de modo a trans-
mitir nas ilustrações o rigor das formas, proporções, e cor do que pode ser contempla-
do na Barragem, mas sem nunca perder um caráter leve, simples e apelativo.

Fig. 51 e 52. Comparações entre as duas 
linguagens criadas, Sara Martins 2018. 



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Fig. 54 e 55 Páginas do livro  em que é visível o fluxo das ilustrações, 
o cuidado com o espaço do texto e um recurso do texto reduzido.  
”Um dia na Barragem da Gralheira”, Sara Martins, 2019
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6.2 Escolhas formais e estéticas

Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

  
Em relação à tipografia, foram tidos em conta aspetos como a legibilidade do texto-
face ao olhar inexperiente das crianças, sendo que foi escolhido para os excertos de 
texto maiores a tipografia TextaNarrow, aplicada em modo regular, por esta conferir 
um desenho simples para a legibilidade dos conteúdos. Não menos importante é o 
tamanho do corpo do texto; por se tratar de um projeto direcionado a crianças o 
corpo de texto assume um tamanho um pouco maior (14 pt). Quanto aos títulos, 
depois de várias experiências e procura de tipografias que pudessem integrar o proje-
to, considerou-se a Tournedos DEMO Regular de David Kerkhoff, por ter um desenho 
simples, mas com alguma manualidade, sendo que acaba por ter uma expressão 
compatível com a linguagem das ilustrações do projeto. No caso dos títulos, e sempre 
considerando a proporção e o tamanho aplicado nos excertos de texto, aplicou-se ao 
corpo dos títulos um tamanho de 26 pt. Esta tipografia foi aplicada em corpo de 14pt 
para as indicações de preenchimento, por se afirmar pelo seu caráter manual combi-
nando com o caráter dos espaços de preenchimento e também por estas indicações 
serem manchas de texto breves.

Para a escolha do formato do livro, foram considerados aspetos como o público a 
que se destina e o problema do desperdício de papel, sendo que o formato escolhido 
foi o A5. A escolha deste formato visou também evitar o desperdício de papel para 
efeitos de impressão, sendo este um aspeto de maior importância considerando que 
este é um projeto cuja intenção passa pela adoção de comportamentos sustentáveis.
Não menos importante é o facto do livro se destinar a um dia cuja dinâmica é agitada 
e preenchida por atividades práticas, sendo que, os formatos mais pequenos 
tornam-se mais funcionais.

Tendo em conta que este é um projeto cujo objetivo é guiar a criança num dia passa-
do na natureza, houve uma preferência em recorrer à panóplia de cores que a própria 
barragem oferece, sendo predominantes os tons de verde, castanho, azul e amarelo. 
Ainda assim o projeto visou ter por cada capítulo uma cor predominante que se iden-
tificasse com o tema tratado, de modo a ter-se a perceção da  diferença entre os  
tipos de  atividades, conseguindo  também  relacionar as mesmas com os locais e os 
momentos passados na barragem . 

O livro é também marcado por não recorrer constantemente à ilustração de dupla 
página, sendo que o critério para a criação das ilustrações consistiu sempre nos 
temas e nas atividades do programa, respeitando a necessidade de prevalecer na 
página o espaço de preenchimento para o aluno e ainda a mancha de texto. Entre as 
ilustrações criadas através da fotografia, os espaços de preenchimento e o espaço 
reservado ao texto, criou-se ao longo do livro uma dinâmica e um fator de “quebra” 
do padrão para o leitor, sendo o virar da página sempre uma experiência nova. Esta 
resolução da dinâmica e fluxo das ilustrações ao longo do livro tiveram por base a 
consciência de que este é um projeto com forte componente ilustrativa, mas que 
atende a um objetivo bem definido.

As ilustrações foram desenhadas no Adobe Ilustrator, pela familiaridade com o 
programa e pelo facto do vetor não perder a qualidade ou resolução, sendo que esta 
é uma mais valia para a repetição, redesenho de elementos, e ainda alteração da 
escala dos mesmos. Neste software, o desenho foi feito a partir da mancha de cor, 
não fazendo uso da linha ou de texturas sobrepostas como a aguarela ou o granula-
do. A expressividade da linguagem nesta fase passa pela sua forma livre e pela 
mancha de cor forte. Tendo a ilustração este caráter marcado pela presença da 
mancha de cor, as ilustrações foram posteriormente “retocadas” neste programa 
através do mesmo sistema de mancha de cor, com o propósito de melhorar a sua 
dinâmica, sensações de profundidade, luz, sombra e alguns efeitos como a água. 
Os retoques feitos através da mancha e da adaptação da sua opacidade quando 
necessário, também ajudaram a criar algum dinamismo nos fundos e trazer indivi-
dualidade a cada página mesmo que estas tivessem cores de fundo comuns. A com-
binação entre a mancha opaca de cor a partir do conteúdo da fotografia e os efeitos 
e retoques posteriores conferiram ao todo da ilustração, simplicidade, expressividade 
sem perder a qualidade ou resolução das ilustrações.
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Observa a fauna e flora ao teu redor.

Usa a audição e o olfato para identificar os sons e cheiros do local onde te 
encontras.

Atividade
Neste local, com ajuda das indicações do(s) professor(es) 
recolhe espécies diferenciadas de folhas. 
Dá preferência às que já caíram.

1413

Estes são alguns dos animais que podem ser encontrados 
nesta região. 
Econtraste algum deles durante a visita? 
Identifica os nomes de cada espécie.



Escreve um breve texto sobre o jogo e o que aprendeste com esta atividade.

Prepara-te para jogar, vais precisar das indicações 
do(s) professor(es) e espírito de equipa!

Hora de jogar!
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Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Fig. 56.  página do projeto ”Um dia na Barragem da Gralheira em que é visível o 
trabalho da mancha e dos retoques como a água. 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

  
Em relação à tipografia, foram tidos em conta aspetos como a legibilidade do texto-
face ao olhar inexperiente das crianças, sendo que foi escolhido para os excertos de 
texto maiores a tipografia TextaNarrow, aplicada em modo regular, por esta conferir 
um desenho simples para a legibilidade dos conteúdos. Não menos importante é o 
tamanho do corpo do texto; por se tratar de um projeto direcionado a crianças o 
corpo de texto assume um tamanho um pouco maior (14 pt). Quanto aos títulos, 
depois de várias experiências e procura de tipografias que pudessem integrar o proje-
to, considerou-se a Tournedos DEMO Regular de David Kerkhoff, por ter um desenho 
simples, mas com alguma manualidade, sendo que acaba por ter uma expressão 
compatível com a linguagem das ilustrações do projeto. No caso dos títulos, e sempre 
considerando a proporção e o tamanho aplicado nos excertos de texto, aplicou-se ao 
corpo dos títulos um tamanho de 26 pt. Esta tipografia foi aplicada em corpo de 14pt 
para as indicações de preenchimento, por se afirmar pelo seu caráter manual combi-
nando com o caráter dos espaços de preenchimento e também por estas indicações 
serem manchas de texto breves.

Para a escolha do formato do livro, foram considerados aspetos como o público a 
que se destina e o problema do desperdício de papel, sendo que o formato escolhido 
foi o A5. A escolha deste formato visou também evitar o desperdício de papel para 
efeitos de impressão, sendo este um aspeto de maior importância considerando que 
este é um projeto cuja intenção passa pela adoção de comportamentos sustentáveis.
Não menos importante é o facto do livro se destinar a um dia cuja dinâmica é agitada 
e preenchida por atividades práticas, sendo que, os formatos mais pequenos 
tornam-se mais funcionais.

Tendo em conta que este é um projeto cujo objetivo é guiar a criança num dia passa-
do na natureza, houve uma preferência em recorrer à panóplia de cores que a própria 
barragem oferece, sendo predominantes os tons de verde, castanho, azul e amarelo. 
Ainda assim o projeto visou ter por cada capítulo uma cor predominante que se iden-
tificasse com o tema tratado, de modo a ter-se a perceção da  diferença entre os  
tipos de  atividades, conseguindo  também  relacionar as mesmas com os locais e os 
momentos passados na barragem . 

O livro é também marcado por não recorrer constantemente à ilustração de dupla 
página, sendo que o critério para a criação das ilustrações consistiu sempre nos 
temas e nas atividades do programa, respeitando a necessidade de prevalecer na 
página o espaço de preenchimento para o aluno e ainda a mancha de texto. Entre as 
ilustrações criadas através da fotografia, os espaços de preenchimento e o espaço 
reservado ao texto, criou-se ao longo do livro uma dinâmica e um fator de “quebra” 
do padrão para o leitor, sendo o virar da página sempre uma experiência nova. Esta 
resolução da dinâmica e fluxo das ilustrações ao longo do livro tiveram por base a 
consciência de que este é um projeto com forte componente ilustrativa, mas que 
atende a um objetivo bem definido.

As ilustrações foram desenhadas no Adobe Ilustrator, pela familiaridade com o 
programa e pelo facto do vetor não perder a qualidade ou resolução, sendo que esta 
é uma mais valia para a repetição, redesenho de elementos, e ainda alteração da 
escala dos mesmos. Neste software, o desenho foi feito a partir da mancha de cor, 
não fazendo uso da linha ou de texturas sobrepostas como a aguarela ou o granula-
do. A expressividade da linguagem nesta fase passa pela sua forma livre e pela 
mancha de cor forte. Tendo a ilustração este caráter marcado pela presença da 
mancha de cor, as ilustrações foram posteriormente “retocadas” neste programa 
através do mesmo sistema de mancha de cor, com o propósito de melhorar a sua 
dinâmica, sensações de profundidade, luz, sombra e alguns efeitos como a água. 
Os retoques feitos através da mancha e da adaptação da sua opacidade quando 
necessário, também ajudaram a criar algum dinamismo nos fundos e trazer indivi-
dualidade a cada página mesmo que estas tivessem cores de fundo comuns. A com-
binação entre a mancha opaca de cor a partir do conteúdo da fotografia e os efeitos 
e retoques posteriores conferiram ao todo da ilustração, simplicidade, expressividade 
sem perder a qualidade ou resolução das ilustrações.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Fig. 57 e 58. A familia tipográfica de Tournedos 
DEMO Regular e TextaNarrow-Regular
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

  
Em relação à tipografia, foram tidos em conta aspetos como a legibilidade do texto-
face ao olhar inexperiente das crianças, sendo que foi escolhido para os excertos de 
texto maiores a tipografia TextaNarrow, aplicada em modo regular, por esta conferir 
um desenho simples para a legibilidade dos conteúdos. Não menos importante é o 
tamanho do corpo do texto; por se tratar de um projeto direcionado a crianças o 
corpo de texto assume um tamanho um pouco maior (14 pt). Quanto aos títulos, 
depois de várias experiências e procura de tipografias que pudessem integrar o proje-
to, considerou-se a Tournedos DEMO Regular de David Kerkhoff, por ter um desenho 
simples, mas com alguma manualidade, sendo que acaba por ter uma expressão 
compatível com a linguagem das ilustrações do projeto. No caso dos títulos, e sempre 
considerando a proporção e o tamanho aplicado nos excertos de texto, aplicou-se ao 
corpo dos títulos um tamanho de 26 pt. Esta tipografia foi aplicada em corpo de 14pt 
para as indicações de preenchimento, por se afirmar pelo seu caráter manual combi-
nando com o caráter dos espaços de preenchimento e também por estas indicações 
serem manchas de texto breves.

Para a escolha do formato do livro, foram considerados aspetos como o público a 
que se destina e o problema do desperdício de papel, sendo que o formato escolhido 
foi o A5. A escolha deste formato visou também evitar o desperdício de papel para 
efeitos de impressão, sendo este um aspeto de maior importância considerando que 
este é um projeto cuja intenção passa pela adoção de comportamentos sustentáveis.
Não menos importante é o facto do livro se destinar a um dia cuja dinâmica é agitada 
e preenchida por atividades práticas, sendo que, os formatos mais pequenos 
tornam-se mais funcionais.

Tendo em conta que este é um projeto cujo objetivo é guiar a criança num dia passa-
do na natureza, houve uma preferência em recorrer à panóplia de cores que a própria 
barragem oferece, sendo predominantes os tons de verde, castanho, azul e amarelo. 
Ainda assim o projeto visou ter por cada capítulo uma cor predominante que se iden-
tificasse com o tema tratado, de modo a ter-se a perceção da  diferença entre os  
tipos de  atividades, conseguindo  também  relacionar as mesmas com os locais e os 
momentos passados na barragem . 

O livro é também marcado por não recorrer constantemente à ilustração de dupla 
página, sendo que o critério para a criação das ilustrações consistiu sempre nos 
temas e nas atividades do programa, respeitando a necessidade de prevalecer na 
página o espaço de preenchimento para o aluno e ainda a mancha de texto. Entre as 
ilustrações criadas através da fotografia, os espaços de preenchimento e o espaço 
reservado ao texto, criou-se ao longo do livro uma dinâmica e um fator de “quebra” 
do padrão para o leitor, sendo o virar da página sempre uma experiência nova. Esta 
resolução da dinâmica e fluxo das ilustrações ao longo do livro tiveram por base a 
consciência de que este é um projeto com forte componente ilustrativa, mas que 
atende a um objetivo bem definido.

As ilustrações foram desenhadas no Adobe Ilustrator, pela familiaridade com o 
programa e pelo facto do vetor não perder a qualidade ou resolução, sendo que esta 
é uma mais valia para a repetição, redesenho de elementos, e ainda alteração da 
escala dos mesmos. Neste software, o desenho foi feito a partir da mancha de cor, 
não fazendo uso da linha ou de texturas sobrepostas como a aguarela ou o granula-
do. A expressividade da linguagem nesta fase passa pela sua forma livre e pela 
mancha de cor forte. Tendo a ilustração este caráter marcado pela presença da 
mancha de cor, as ilustrações foram posteriormente “retocadas” neste programa 
através do mesmo sistema de mancha de cor, com o propósito de melhorar a sua 
dinâmica, sensações de profundidade, luz, sombra e alguns efeitos como a água. 
Os retoques feitos através da mancha e da adaptação da sua opacidade quando 
necessário, também ajudaram a criar algum dinamismo nos fundos e trazer indivi-
dualidade a cada página mesmo que estas tivessem cores de fundo comuns. A com-
binação entre a mancha opaca de cor a partir do conteúdo da fotografia e os efeitos 
e retoques posteriores conferiram ao todo da ilustração, simplicidade, expressividade 
sem perder a qualidade ou resolução das ilustrações.



6.3 Etapas de evolução do projeto

Depois da criação dos conteúdos para o projeto e da sua revisão e aprovação por 
parte dos professores de ensino básico, André Brandão e Lurdes Novo, foi possível 
prosseguir para a etapa da idealização e esboços das ilustrações.
Nesta etapa foram tidos em conta aspetos como o teor das atividades, os locais que 
deveriam ser enaltecidos na barragem, e ainda espaço da página que deveria ser 
reservado ao texto e aos espaços de preenchimento. As figuras mostram como as 
primeiras ideias para as ilustrações funcionaram a partir da escolha de locais da 
Barragem, mais especificamente os locais das respetivas atividades em questão. 
Tanto a idealização das ilustrações a partir do desenho como a partir do uso da 
fotografia tiverem em atenção aspetos como perceber o que poderia ser perdido no 
momento da impressão e encadernação. Nesse sentido, sob o risco de após a 
impressão ter de modificar grande parte das ilustrações e por consequência 
colocações de texto, optou-se por fazer uma análise ao local da barragem e captar 
fotografias que se adaptassem às necessidades especificas de cada página idealiza-
da, de a modo haver um aproveitamento máximo do que poderia ou não ser retirado 
da imagem para as ilustrações.

Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

  
Em relação à tipografia, foram tidos em conta aspetos como a legibilidade do texto-
face ao olhar inexperiente das crianças, sendo que foi escolhido para os excertos de 
texto maiores a tipografia TextaNarrow, aplicada em modo regular, por esta conferir 
um desenho simples para a legibilidade dos conteúdos. Não menos importante é o 
tamanho do corpo do texto; por se tratar de um projeto direcionado a crianças o 
corpo de texto assume um tamanho um pouco maior (14 pt). Quanto aos títulos, 
depois de várias experiências e procura de tipografias que pudessem integrar o proje-
to, considerou-se a Tournedos DEMO Regular de David Kerkhoff, por ter um desenho 
simples, mas com alguma manualidade, sendo que acaba por ter uma expressão 
compatível com a linguagem das ilustrações do projeto. No caso dos títulos, e sempre 
considerando a proporção e o tamanho aplicado nos excertos de texto, aplicou-se ao 
corpo dos títulos um tamanho de 26 pt. Esta tipografia foi aplicada em corpo de 14pt 
para as indicações de preenchimento, por se afirmar pelo seu caráter manual combi-
nando com o caráter dos espaços de preenchimento e também por estas indicações 
serem manchas de texto breves.

Para a escolha do formato do livro, foram considerados aspetos como o público a 
que se destina e o problema do desperdício de papel, sendo que o formato escolhido 
foi o A5. A escolha deste formato visou também evitar o desperdício de papel para 
efeitos de impressão, sendo este um aspeto de maior importância considerando que 
este é um projeto cuja intenção passa pela adoção de comportamentos sustentáveis.
Não menos importante é o facto do livro se destinar a um dia cuja dinâmica é agitada 
e preenchida por atividades práticas, sendo que, os formatos mais pequenos 
tornam-se mais funcionais.

Tendo em conta que este é um projeto cujo objetivo é guiar a criança num dia passa-
do na natureza, houve uma preferência em recorrer à panóplia de cores que a própria 
barragem oferece, sendo predominantes os tons de verde, castanho, azul e amarelo. 
Ainda assim o projeto visou ter por cada capítulo uma cor predominante que se iden-
tificasse com o tema tratado, de modo a ter-se a perceção da  diferença entre os  
tipos de  atividades, conseguindo  também  relacionar as mesmas com os locais e os 
momentos passados na barragem . 

O livro é também marcado por não recorrer constantemente à ilustração de dupla 
página, sendo que o critério para a criação das ilustrações consistiu sempre nos 
temas e nas atividades do programa, respeitando a necessidade de prevalecer na 
página o espaço de preenchimento para o aluno e ainda a mancha de texto. Entre as 
ilustrações criadas através da fotografia, os espaços de preenchimento e o espaço 
reservado ao texto, criou-se ao longo do livro uma dinâmica e um fator de “quebra” 
do padrão para o leitor, sendo o virar da página sempre uma experiência nova. Esta 
resolução da dinâmica e fluxo das ilustrações ao longo do livro tiveram por base a 
consciência de que este é um projeto com forte componente ilustrativa, mas que 
atende a um objetivo bem definido.

As ilustrações foram desenhadas no Adobe Ilustrator, pela familiaridade com o 
programa e pelo facto do vetor não perder a qualidade ou resolução, sendo que esta 
é uma mais valia para a repetição, redesenho de elementos, e ainda alteração da 
escala dos mesmos. Neste software, o desenho foi feito a partir da mancha de cor, 
não fazendo uso da linha ou de texturas sobrepostas como a aguarela ou o granula-
do. A expressividade da linguagem nesta fase passa pela sua forma livre e pela 
mancha de cor forte. Tendo a ilustração este caráter marcado pela presença da 
mancha de cor, as ilustrações foram posteriormente “retocadas” neste programa 
através do mesmo sistema de mancha de cor, com o propósito de melhorar a sua 
dinâmica, sensações de profundidade, luz, sombra e alguns efeitos como a água. 
Os retoques feitos através da mancha e da adaptação da sua opacidade quando 
necessário, também ajudaram a criar algum dinamismo nos fundos e trazer indivi-
dualidade a cada página mesmo que estas tivessem cores de fundo comuns. A com-
binação entre a mancha opaca de cor a partir do conteúdo da fotografia e os efeitos 
e retoques posteriores conferiram ao todo da ilustração, simplicidade, expressividade 
sem perder a qualidade ou resolução das ilustrações.

Fig. 59 e 60 primeiras tentativas de ilustração com recurso à 
linha, a partir de fotografias de locais da Barragem



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Fig. 61.  Desenho da barragem para o projeto ”Um dia na Barragem da Gralheira”
 Sara Martins 2019. 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

Depois de uma seleção de fotografias, e alguns esboços, deu-se início à etapa 
seguinte, o desenho das ilustrações em si, em que são de destacar as paisagens da 
barragem, as espécies de fauna e flora, os espaços de preenchimento, “aplicar conhe-
cimentos” e a capa e contracapa.

As paisagens da barragem

Transformar as  fotografias da barragem em ilustrações exigiu várias reflexões e  
escolhas. Sendo quase impossível transmitir no desenho todos os pormenores, cores 
e formas presentes nas fotografias, foi preferível optar sempre pelas formas e cores 
com maior destaque e simplificar o desenho sem perder o mais importante para que 
o local em questão pudesse ser facilmente reconhecido pelas crianças. 
Outro aspeto tido em conta foi a posterior colocação do texto e espaços de preenchi-
mento, sendo que houve uma preocupação em “limpar” certas zonas do desenho, 
para que fosse possível uma boa leitura do texto, ou no caso dos espaços de preen-
chimento, deixar o conjunto final mais leve e limpo. 



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Fig. 62 e 63. Desenhos de locais da bbarragem (sem texto aplicado) para o projeto 
”Um dia na Barragem da Gralheira” Sara Martins 2019. 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.
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Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Fig. 64, 65, 66, 67 e 68 Desenhos de fauna e flora para o projeto 
”Um dia na Barragem da Gralheira” Sara Martins, 2019. 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

As espécies de fauna e flora

As espécies de fauna, que foram o ponto de partida para a conceção da linguagem, 
foram desenhadas com o mesmo princípio do desenho das paisagens da barragem: 
simplificar, sempre respeitando as características e os aspetos mais marcantes da 
fotografia. No caso das espécies de fauna e flora, o desenho esteve muito dependen-
te da escolha da fotografia, da sua qualidade, da forma como as espécies estavam 
posicionadas, sobretudo no caso das espécies de fauna, em que existiu uma especial 
dificuldade em ter acesso a fotografias que apresentassem uma perspetiva das espé-
cies em que estas conseguissem ser percetíveis na sua totalidade, percebendo-se 
pormenores, o tipo de pelagem e todos os membros. Nas figuras é possível ver a 
solução de desenho encontrada para a pelagem da raposa tal como no caso da lebre 
e do javali.  No caso da espécies de flora, a tarefa de execução do desenho foi mais 
simples, sendo que se procurou encontrar fotografias com qualidade e que mostras-
sem um exemplar das espécies.



Os espaços de preenchimento

Os espaços de preenchimento, por muitas vezes ocuparem um espaço considerável 
na página, assumiram um papel importante. Numa primeira fase os esboços deste 
elemento assumiram uma forma simples, a branco, mas com a orientação da profes-
sora Joana Quental surgiu a ideia de torná-los em algo mais familiar para as crianças. 
Desse modo pensou-se fazer estes espaços parecerem folhas arrancadas de cader-
nos. As linhas permitiram distinguir entre espaços de preenchimento reservados à 
escrita e os espaços de preenchimento reservados ao desenho. O conjunto dá uma 
sensação de profundidade ao trabalho, parecendo que estes espaços de preenchi-
mento estão colados. 

Fig. 69 e 70 Desenhos dos espaços de preenchimento para o projeto 
”Um dia na Barragem da Gralheira”, Sara Martins, 2019. 

Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Proposta da t-shirt

A agregar aos dois protótipos anteriormente referidos, pensou-se noutra proposta. 
Para o dia a passar na Barragem da Gralheira, seria propositado as crianças terem 
uma T-shirt alusiva ao projeto, que pudessem posteriormente guardar para mais 
tarde recordarem o dia passado em comunhão com a natureza. A proposta da t-shirt, 
teria o título do projeto, que no fundo também é a imagem de marca do mesmo, e 
uma espécie de fauna, uma das ilustradas no guia, como por exemplo a raposa. Esta 
estratégia de aplicação de varias espécies de fauna acaba por diversificar a oferta para 
o publico infantil, dando possibilidade às crianças de escolherem a t-shirt com que 
mais se identificam.
    

Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“Aplicar conhecimentos”

A secção “aplicar conhecimentos” destina-se a atividades em contexto de sala de 
aula, mais precisamente à criação de um mini-ecossistema e de um herbário. Para as 
ilustrações referentes a estas práticas, optou-se por desenhar os passos necessários 
para a concretização destas atividades. Houve uma preferência em simplificar ao 
máximo os desenhos, mostrando apenas os materiais e utensílios necessários em 
cada passo.

Capa e Contracapa

Depois de enaltecer vários pontos da barragem através das ilustrações, pensou-se 
que a capa deveria ser um espaço reservado a algo novo, que ainda não tivesse sido 
representado em nenhuma parte do projeto. À entrada da barragem, existe uma 
placa de boas vindas ao espaço e, por isso, considerou-se que esta placa poderia ser 
a base para aplicar o título do projeto “um dia na Barragem da Gralheira”. 

Depois de ter feito o desenho das ilustrações, tendo sempre considerado na sua 
concretização o espaço necessário para uma relação de texto e imagem equilibrada, 
prosseguiu-se à aplicação do texto. A tipografia escolhida para os títulos, confere ao 
projeto um ar coerente e apelativo. O caráter desenhado da tipografia Tournedos 
DEMO Regular ajuda à sua relação com as ilustrações, tendo uma presença dinâmica 
e apelativa. Procurou-se no geral, criar uma relação de texto e imagem equilibrada, 
com mais presença da ilustração, mas que respeitasse o espaço do texto. Para tal, e  
como referido anteriormente, houve uma preocupação em limpar as ilustrações e 
procurar ter apenas uma cor de fundo para os espaços da página destinados à 
inserção do texto. 

Após o desenvolvimento do livro destinado às crianças, deu-se seguimento à criação 
do segundo protótipo constituinte do projeto, o guia do professor. Em termos de 
conteúdos, o guia é constituído por uma breve explicação do contexto do projeto e os 
objetivos que pretendem ser atingidos com esta iniciativa, sendo ainda enfatizado o 
papel do professor como mediador e educador — papel este, de máxima importância 
para o sucesso da aprendizagem dos conteúdos do projeto e do dia a passar na 
barragem. O guia passa também por explicar as duas partes do manual, os materiais 
a considerar para cada momento e sugestões de tópicos para as situações de reflexão 
em que é necessário mediar as conversas com as crianças. Neste protótipo são 
também explicadas as atividades passo a passo e o objetivo de cada uma, fazendo 
sugestões de como devem ser concretizadas as atividades práticas, para uma melhor 
organização e aproveitamento do tempo, tanto do dia da barragem como das 
atividades a realizar em sala de aula. Apesar do guia do professor ter uma função 
explicativa e de organização, tentou-se que este tivesse uma estética cuidada e 
apelativa, sempre relacionada com a linguagem adotada no livro direcionada às 
crianças. 

B.I das folhas da Barragem

É necessário:

Folhas de papel grosso A4 
Papel Vegetal
Fita cola de dupla face.
Plantas recolhidas
Cartolina A4
Furador
Tesoura
Ráfia

*Reutiliza materiais 
sempre que possível.

Observa atentamente as folhas. Com a ajuda dos professores 
agrupa-as consoante as suas caracteristicas. Para isso 
considera a sua forma, cor e tamanho. 

Com as folhas secas que recolheste cria agora o teu herbário. 
Este B.I deve conter o nome de cada espécie e as 
características que considerares importantes sobre cada 
uma. 
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Proposta da t-shirt

A agregar aos dois protótipos anteriormente referidos, pensou-se noutra proposta. 
Para o dia a passar na Barragem da Gralheira, seria propositado as crianças terem 
uma T-shirt alusiva ao projeto, que pudessem posteriormente guardar para mais 
tarde recordarem o dia passado em comunhão com a natureza. A proposta da t-shirt, 
teria o título do projeto, que no fundo também é a imagem de marca do mesmo, e 
uma espécie de fauna, uma das ilustradas no guia, como por exemplo a raposa. Esta 
estratégia de aplicação de varias espécies de fauna acaba por diversificar a oferta para 
o publico infantil, dando possibilidade às crianças de escolherem a t-shirt com que 
mais se identificam.
    

Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Fig. 73 e 74.  Capa e contracapa do projeto 
”Um dia na Barragem da Gralheira”, e a sua 
inspiração, Sara Martins 2019. 

Fig. 71 e 72. ”Aplicar conhecimentos”  
do projeto ”Um dia na Barragem da 
Gralheira”, Sara Martins, 2019. 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“Aplicar conhecimentos”

A secção “aplicar conhecimentos” destina-se a atividades em contexto de sala de 
aula, mais precisamente à criação de um mini-ecossistema e de um herbário. Para as 
ilustrações referentes a estas práticas, optou-se por desenhar os passos necessários 
para a concretização destas atividades. Houve uma preferência em simplificar ao 
máximo os desenhos, mostrando apenas os materiais e utensílios necessários em 
cada passo.

Capa e Contracapa

Depois de enaltecer vários pontos da barragem através das ilustrações, pensou-se 
que a capa deveria ser um espaço reservado a algo novo, que ainda não tivesse sido 
representado em nenhuma parte do projeto. À entrada da barragem, existe uma 
placa de boas vindas ao espaço e, por isso, considerou-se que esta placa poderia ser 
a base para aplicar o título do projeto “um dia na Barragem da Gralheira”. 

Depois de ter feito o desenho das ilustrações, tendo sempre considerado na sua 
concretização o espaço necessário para uma relação de texto e imagem equilibrada, 
prosseguiu-se à aplicação do texto. A tipografia escolhida para os títulos, confere ao 
projeto um ar coerente e apelativo. O caráter desenhado da tipografia Tournedos 
DEMO Regular ajuda à sua relação com as ilustrações, tendo uma presença dinâmica 
e apelativa. Procurou-se no geral, criar uma relação de texto e imagem equilibrada, 
com mais presença da ilustração, mas que respeitasse o espaço do texto. Para tal, e  
como referido anteriormente, houve uma preocupação em limpar as ilustrações e 
procurar ter apenas uma cor de fundo para os espaços da página destinados à 
inserção do texto. 

Após o desenvolvimento do livro destinado às crianças, deu-se seguimento à criação 
do segundo protótipo constituinte do projeto, o guia do professor. Em termos de 
conteúdos, o guia é constituído por uma breve explicação do contexto do projeto e os 
objetivos que pretendem ser atingidos com esta iniciativa, sendo ainda enfatizado o 
papel do professor como mediador e educador — papel este, de máxima importância 
para o sucesso da aprendizagem dos conteúdos do projeto e do dia a passar na 
barragem. O guia passa também por explicar as duas partes do manual, os materiais 
a considerar para cada momento e sugestões de tópicos para as situações de reflexão 
em que é necessário mediar as conversas com as crianças. Neste protótipo são 
também explicadas as atividades passo a passo e o objetivo de cada uma, fazendo 
sugestões de como devem ser concretizadas as atividades práticas, para uma melhor 
organização e aproveitamento do tempo, tanto do dia da barragem como das 
atividades a realizar em sala de aula. Apesar do guia do professor ter uma função 
explicativa e de organização, tentou-se que este tivesse uma estética cuidada e 
apelativa, sempre relacionada com a linguagem adotada no livro direcionada às 
crianças. 

Fig. 75 e 76 .  Páginas do projeto ”Um dia na 
Barragem da Gralheira”, em que é possivel ver a 

relação do texto e da ilustração, Sara Martins 2019. 

um dia na BARRAGEM 

da gralheira

A Barragem da Gralheira é um ponto de água e lazer, ideal 
para um dia bem passado em comunhão com a natureza.
Protegido no seio da floresta, este local é único pelas espécies 
de fauna e flora que podemos observar, pelo espaço de água 
da barragem e pelo seu parque de merendas. Aqui, neste 
espaço verde, existe a oportunidade de aprenderes mais sobre 
a natureza à tua volta e viver experiências que apenas são 
possíveis no meio natural.
É através das cores, cheiros, sons e sensações que a Gralheira 
te convida a passares um dia diferente, à descoberta do teu 
papel no meio da natureza.

Texto e Ilustração
Sara Martins

A qualidade do ambiente é muitas vezes posta em causa 
pela poluição, mas está nas mãos de todos ajudar o ambiente 
e há cinco princípios que todos podemos e devemos seguir.
Sabes quais são? Discute com os teus colegas sobre isto.

Para podermos preservar as espécies de fauna e flora que 
encontramos na natureza é dever de todos manter os 
espaços verdes que visitamos limpos e aplicarmos um dos 
cinco princípios: reciclar o lixo que produzimos.

para refletires...
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O QUE É RECICLAR?

A Barragem e a Água

1615

B.I das folhas da Barragem

É necessário:

Folhas de papel grosso A4 
Papel Vegetal
Fita cola de dupla face.
Plantas recolhidas
Cartolina A4
Furador
Tesoura
Ráfia

*Reutiliza materiais 
sempre que possível.

Tendo em conta a quantidade de folhas e os grupos que 
criaste, organiza as folhas de papel, o papel vegetal e as 
cartolinas. Fura e encaderna o conjunto com a rafia para 
criares o teu livro. 

Observa atentamente as folhas. Com a ajuda dos professores 
agrupa-as consoante as suas caracteristicas. Para isso 
considera a sua forma, cor e tamanho. 

De seguida, cola as folhas secas no livro com ajuda da fita 
cola. Por último, escreve os dados mais importantes sobre as 
espécies de modo a completares a identidade das folhas da 
Barragem. 

Com as folhas secas que recolheste cria agora o teu herbário. 
Este B.I deve conter o nome de cada espécie e as 
características que considerares importantes sobre cada 
uma. 

2

3

4039

1615

B.I das folhas da Barragem

É necessário:

Folhas de papel grosso A4 
Papel Vegetal
Fita cola de dupla face.
Plantas recolhidas
Cartolina A4
Furador
Tesoura
Ráfia

*Reutiliza materiais 
sempre que possível.

Tendo em conta a quantidade de folhas e os grupos que 
criaste, organiza as folhas de papel, o papel vegetal e as 
cartolinas. Fura e encaderna o conjunto com a rafia para 
criares o teu livro. 

Observa atentamente as folhas. Com a ajuda dos professores 
agrupa-as consoante as suas caracteristicas. Para isso 
considera a sua forma, cor e tamanho. 

De seguida, cola as folhas secas no livro com ajuda da fita 
cola. Por último, escreve os dados mais importantes sobre as 
espécies de modo a completares a identidade das folhas da 
Barragem. 

Com as folhas secas que recolheste cria agora o teu herbário. 
Este B.I deve conter o nome de cada espécie e as 
características que considerares importantes sobre cada 
uma. 

1

2

3

4039



Proposta da t-shirt

A agregar aos dois protótipos anteriormente referidos, pensou-se noutra proposta. 
Para o dia a passar na Barragem da Gralheira, seria propositado as crianças terem 
uma T-shirt alusiva ao projeto, que pudessem posteriormente guardar para mais 
tarde recordarem o dia passado em comunhão com a natureza. A proposta da t-shirt, 
teria o título do projeto, que no fundo também é a imagem de marca do mesmo, e 
uma espécie de fauna, uma das ilustradas no guia, como por exemplo a raposa. Esta 
estratégia de aplicação de varias espécies de fauna acaba por diversificar a oferta para 
o publico infantil, dando possibilidade às crianças de escolherem a t-shirt com que 
mais se identificam.
    

Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 

Fig. 77 e 78.  Capa, contracapa e páginas do 
interior do guia do professor ”Um dia na 
Barragem da Gralheira”, Sara Martins 2019. 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“Aplicar conhecimentos”

A secção “aplicar conhecimentos” destina-se a atividades em contexto de sala de 
aula, mais precisamente à criação de um mini-ecossistema e de um herbário. Para as 
ilustrações referentes a estas práticas, optou-se por desenhar os passos necessários 
para a concretização destas atividades. Houve uma preferência em simplificar ao 
máximo os desenhos, mostrando apenas os materiais e utensílios necessários em 
cada passo.

Capa e Contracapa

Depois de enaltecer vários pontos da barragem através das ilustrações, pensou-se 
que a capa deveria ser um espaço reservado a algo novo, que ainda não tivesse sido 
representado em nenhuma parte do projeto. À entrada da barragem, existe uma 
placa de boas vindas ao espaço e, por isso, considerou-se que esta placa poderia ser 
a base para aplicar o título do projeto “um dia na Barragem da Gralheira”. 

Depois de ter feito o desenho das ilustrações, tendo sempre considerado na sua 
concretização o espaço necessário para uma relação de texto e imagem equilibrada, 
prosseguiu-se à aplicação do texto. A tipografia escolhida para os títulos, confere ao 
projeto um ar coerente e apelativo. O caráter desenhado da tipografia Tournedos 
DEMO Regular ajuda à sua relação com as ilustrações, tendo uma presença dinâmica 
e apelativa. Procurou-se no geral, criar uma relação de texto e imagem equilibrada, 
com mais presença da ilustração, mas que respeitasse o espaço do texto. Para tal, e  
como referido anteriormente, houve uma preocupação em limpar as ilustrações e 
procurar ter apenas uma cor de fundo para os espaços da página destinados à 
inserção do texto. 

Após o desenvolvimento do livro destinado às crianças, deu-se seguimento à criação 
do segundo protótipo constituinte do projeto, o guia do professor. Em termos de 
conteúdos, o guia é constituído por uma breve explicação do contexto do projeto e os 
objetivos que pretendem ser atingidos com esta iniciativa, sendo ainda enfatizado o 
papel do professor como mediador e educador — papel este, de máxima importância 
para o sucesso da aprendizagem dos conteúdos do projeto e do dia a passar na 
barragem. O guia passa também por explicar as duas partes do manual, os materiais 
a considerar para cada momento e sugestões de tópicos para as situações de reflexão 
em que é necessário mediar as conversas com as crianças. Neste protótipo são 
também explicadas as atividades passo a passo e o objetivo de cada uma, fazendo 
sugestões de como devem ser concretizadas as atividades práticas, para uma melhor 
organização e aproveitamento do tempo, tanto do dia da barragem como das 
atividades a realizar em sala de aula. Apesar do guia do professor ter uma função 
explicativa e de organização, tentou-se que este tivesse uma estética cuidada e 
apelativa, sempre relacionada com a linguagem adotada no livro direcionada às 
crianças. 

um dia na BARRAGEM 

da gralheira

Texto e Ilustração
Sara Martins

Breve introdução ao projeto

O projeto “Um dia na Barragem da Gralheira” foi pensado para ser 
integrado no Plano Anual de Atividade do Agrupamento de Escolas de 
Anadia. Dessa forma, o papel do professor como orientador e mediador 
é essencial para o sucesso do mesmo.

“Um dia na Barragem da Gralheira” integra uma visita à Barragem com 
o intuito de ser um contributo para a educação ambiental e levar os 
alunos a conetarem-se com o meio natural, para que estes possam 
adquirir, de uma forma divertida e diferente, conhecimentos sobre o 
meio ambiente, como a fauna e a flora, a água, os 5R’s e a poluição.

Projeto desenvolvido no âmbito 
da dissertação de mestrado em Design
“O Design para a Educação Ambiental:
Um dia na Barragem da Gralheira”

Texto e ilustração: Sara Martins
Orientação: Joana Quental
Universidade de Aveiro 2019

guia do professor

-“Hora de Jogar” (pág. 25 e 26) propõem se dois jogos:

"APANHA AS PALAVRAS" (1º e 2º anos)

este jogo consiste no TÍPICO JOGO DE APANHADA E existem UM OU MAIS 
“APANHADORES”. CADA VEZ QUE UM ALUNO FOR APANHADO, DEVE DIZER uma palavra 
relacionada com o tema da água.
"SALVAR A ÁGUA" (3º e 4ºanos)
FAZEM-SE GRUPOS DE 6 A 7 ALUNOS. o professor RECOLHe ÁGUA COM UM BALDE.
UM ELEMNETO DE CADA GRUPO, TEM DE, COM UM COPO, RECOLHER ÁGUA DO BALDE E 
PASSAR PARA O COPO DO COLEGA DO GRUPo, e ESTE A OUTRO COLEGA, ASSIM 
SUCESSIVAMENTE ATÉ CHEGAR AO RESPETIVO RECIPIENTE DO GRUPO. O OBJETIVO É TER O 
MÁXIMO DE ÁGUA NO RECIPIENTE E EVITAR O DESPERDÍCIO. A ÁGUA NO FIM É UTILIZADA 
PARA REGAR UMA ESPÉCIE.

No fim do jogo, é proposto aos alunos que descrevam o que 
aconteceu, e o que aprenderam com o jogo.

Subtema “A Barragem e a Água”
(mudança de local até ao acesso da barragem perto da roda)

-“Perto da Barragem, observa atentamente o estado da água” 
(pág. 23)

Sendo um exercício de observação e tendo em conta questões 
de segurança, é sugerido que os professores organizem os 
alunos em pequenos grupos para ir até ao local observar a água 
de perto durante dois ou três minutos. Os professores devem  
apelar ao sentido de “memória fotográfica” dos alunos para, 
depois, já nos bancos ao pé do acesso ao caminho, estes 
poderem registar o que viram, sendo que ainda conseguirão, de 
qualquer modo, ter vista para a água da barragem e continuar 
com o exercício de observação da água. 

-“Para refletires” (pág. 24)

Este momento de reflexão é propício para se abordarem os 
temas relacionados com a água, como os seus estados, onde 
nasce e onde desagua, a diferença entre água doce e salgada, 
potável e imprópria para consumo, a poluição da mesma e o 
problema da escassez de água em muitos territórios do planeta. 
No seguimento desta reflexão, devem ser discutidas com os 
alunos possíveis medidas para a preservação da água.

-“Hora de Jogar” (pág. 25 e 26) propõem-se dois jogos:
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UM ELEMNETO DE CADA GRUPO, TEM DE, COM UM COPO, RECOLHER ÁGUA DO BALDE E 
PASSAR PARA O COPO DO COLEGA DO GRUPo, e ESTE A OUTRO COLEGA, ASSIM 
SUCESSIVAMENTE ATÉ CHEGAR AO RESPETIVO RECIPIENTE DO GRUPO. O OBJETIVO É TER O 
MÁXIMO DE ÁGUA NO RECIPIENTE E EVITAR O DESPERDÍCIO. A ÁGUA, NO FIM, É UTILIZADA 
PARA REGAR UMA ESPÉCIE.

No fim do jogo, é proposto aos alunos que descrevam o que 
aconteceu, e o que aprenderam com o jogo.

Subtema “A Barragem e a Água”
(mudança de local até ao acesso da barragem perto da roda)

-“Perto da Barragem, observa atentamente o estado da água” 
(pág. 23)

Sendo um exercício de observação e tendo em conta questões 
de segurança, é sugerido que os professores organizem os 
alunos em pequenos grupos para ir até ao local observar a água 
de perto durante dois ou três minutos. Os professores devem  
apelar ao sentido de “memória fotográfica” dos alunos para 
depois, já nos bancos ao pé do acesso ao caminho, estes 
poderem registar o que viram, sendo que estes, ainda 
conseguirão de qualquer modo ter vista para a água da barragem 
e continuar com o exercício de observação da água. 

-“Para refletires” (pág. 24)

Este momento de reflexão é propício para se abordarem os 
temas relacionados com a água, como os seus estados, onde 
nasce e onde desagua, a diferença entre água doce e salgada, 
potável e imprópria para consumo, a poluição da mesma e o 
problema da escassez de água em muitos territórios do planeta. 
No seguimento desta reflexão devem ser discutidas cm os 
alunos possíveis medidas para a preservação da água.



Proposta da t-shirt

A agregar aos dois protótipos anteriormente referidos, pensou-se noutra proposta. 
Para o dia a passar na Barragem da Gralheira, seria propositado as crianças terem 
uma T-shirt alusiva ao projeto, que pudessem posteriormente guardar para mais 
tarde recordarem o dia passado em comunhão com a natureza. A proposta da t-shirt, 
teria o título do projeto, que no fundo também é a imagem de marca do mesmo, e 
uma espécie de fauna, uma das ilustradas no guia, como por exemplo a raposa. Esta 
estratégia de aplicação de varias espécies de fauna acaba por diversificar a oferta para 
o publico infantil, dando possibilidade às crianças de escolherem a t-shirt com que 
mais se identificam.
    

Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“Aplicar conhecimentos”

A secção “aplicar conhecimentos” destina-se a atividades em contexto de sala de 
aula, mais precisamente à criação de um mini-ecossistema e de um herbário. Para as 
ilustrações referentes a estas práticas, optou-se por desenhar os passos necessários 
para a concretização destas atividades. Houve uma preferência em simplificar ao 
máximo os desenhos, mostrando apenas os materiais e utensílios necessários em 
cada passo.

Capa e Contracapa

Depois de enaltecer vários pontos da barragem através das ilustrações, pensou-se 
que a capa deveria ser um espaço reservado a algo novo, que ainda não tivesse sido 
representado em nenhuma parte do projeto. À entrada da barragem, existe uma 
placa de boas vindas ao espaço e, por isso, considerou-se que esta placa poderia ser 
a base para aplicar o título do projeto “um dia na Barragem da Gralheira”. 

Depois de ter feito o desenho das ilustrações, tendo sempre considerado na sua 
concretização o espaço necessário para uma relação de texto e imagem equilibrada, 
prosseguiu-se à aplicação do texto. A tipografia escolhida para os títulos, confere ao 
projeto um ar coerente e apelativo. O caráter desenhado da tipografia Tournedos 
DEMO Regular ajuda à sua relação com as ilustrações, tendo uma presença dinâmica 
e apelativa. Procurou-se no geral, criar uma relação de texto e imagem equilibrada, 
com mais presença da ilustração, mas que respeitasse o espaço do texto. Para tal, e  
como referido anteriormente, houve uma preocupação em limpar as ilustrações e 
procurar ter apenas uma cor de fundo para os espaços da página destinados à 
inserção do texto. 

Após o desenvolvimento do livro destinado às crianças, deu-se seguimento à criação 
do segundo protótipo constituinte do projeto, o guia do professor. Em termos de 
conteúdos, o guia é constituído por uma breve explicação do contexto do projeto e os 
objetivos que pretendem ser atingidos com esta iniciativa, sendo ainda enfatizado o 
papel do professor como mediador e educador — papel este, de máxima importância 
para o sucesso da aprendizagem dos conteúdos do projeto e do dia a passar na 
barragem. O guia passa também por explicar as duas partes do manual, os materiais 
a considerar para cada momento e sugestões de tópicos para as situações de reflexão 
em que é necessário mediar as conversas com as crianças. Neste protótipo são 
também explicadas as atividades passo a passo e o objetivo de cada uma, fazendo 
sugestões de como devem ser concretizadas as atividades práticas, para uma melhor 
organização e aproveitamento do tempo, tanto do dia da barragem como das 
atividades a realizar em sala de aula. Apesar do guia do professor ter uma função 
explicativa e de organização, tentou-se que este tivesse uma estética cuidada e 
apelativa, sempre relacionada com a linguagem adotada no livro direcionada às 
crianças. 

um dia na BARRAGEM 

da gralheira
um dia na BARRAGEM 

da gralheira
um dia na BARRAGEM 

da gralheira

Fig. 82 e 83. As T-shirts do projeto ”Um dia na Barragem da Gralheira”, Sara Martins 2019.  

Fig. 79, 80 e 81. Sequencia de resolução para 
o conteúdo da T-shirt, Sara Martins 2019. 



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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6.4 Testes

Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

Fig. 84. Fotografia das versões reduzidas destinadas aos testes com as crianças 
do projeto ”Um dia na Barragem da Gralheira”, Sara Martins 2019. 



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
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ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
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sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
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e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.
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ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.
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Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
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as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
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que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.
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facilitar a aprendizagem das crianças” 
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“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
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Fig. 85, 86 e 87. Fotografias da validação 
com as crianças do projeto ”Um dia na 

Barragem da Gralheira”, Sara Martins 2019. 



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

Fig. 88, 89, 90, 91 e 92. Fotografias do 
decorrer da validação com as crianças 
do projeto ” Um dia na Barragem da 
Gralheira”, Sara Martins 2019. 



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Após os testes de impressão e validação com as crianças e professores, procedeu-se 
à retificação de erros ortográficos, de sintaxe e pequenos pormenores em relação a 
cores e elementos da ilustração que se encontravam sobrepostos.
Depois de reformular e melhorar dos projetos, foi possível a impressão final dos dois 
protótipos, o guia destinado às crianças e o guia do professor. 
Com os protótipos finalizados, é possível fechar o processo iterativo, tendo feito 
parte deste desenvolvimento projetual, a etapa da elaboração (desde os seus 
conteúdos à ilustração), a fase de testes com o público-alvo e as devidas reformu-
lações que levaram ao resultado final. 

6.5 Os protótipos finalizados

Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

Fig. 93 e 94. Fotografias dos protótipos 
impressos do projeto” Um dia na Barragem 
da Gralheira”, Sara Martins 2019. 



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

Fig. 95, 96, 97, 98, 99 e 100.  Fotografias do projeto impresso 
” Um dia na Barragem da Gralheira”, Sara Martins 2019. 



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

Considerações finais



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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- Aplicar o projeto ao nível nacional: usar a base dos conteúdos e estratégia do proje-
to para ser aplicado noutros territórios naturais de outros concelhos do país, propon-
do assim uma aposta no programa de educação ambiental do primeiro ciclo, feita a 
partir da valorização de cada território específico. 
  
Posto isto, a aplicação do projeto “Um dia na barragem da Gralheira” no território de 
Anadia e a possibilidade de estender o seu programa, alem de envolver vários domí-
nios do design, da comunicação e da educação, seria uma mais valia na sensibilização 
do meio ambiente, na promoção do contacto com a realidade natural e na dina-
mização e divulgação do território da barragem podendo dessa forma, eventualmen-
te criar um impacto ao nível turístico como outros que já se destacam na região da 
Bairrada. 

Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

A presente dissertação e o projeto desenvolvido foram o testemunho de como o 
design pode ser um contributo para a sensibilização sobre o meio ambiente. Com 
este projeto direcionado ao público infantil, recorremos à ilustração, a fim de comuni-
car temáticas relacionadas com o meio ambiente e valorizar o território da barragem 
da Gralheira. 

Existiu, desde o início, a vontade de, pelo design, servir um propósito que pudesse 
impactar de modo a criar uma mudança e despertar o outro para o valor da natureza.
Aliando a vontade de concretizar este projeto à fase seguinte, a fase da pesquisa pelo 
que seriam os contributos teóricos, foi possível compreender mais sobre duas temá-
ticas completamente distintas, mas sobre as quais os ensinamentos serão uma mais 
valia para a vida futura, tanto ao nível pessoal como profissional. 

O primeiro tópico estudado foi o meio ambiente, sendo que foi elucidativo e ao 
mesmo tempo angustiante, perceber a degradação e o declínio eminente em que se 
encontra o planeta na atualidade por consequência das “necessidades” e atividade 
do Homem. Depois de entender a urgência na mudança, houve a necessidade de 
pesquisar sobre outra grande temática — o design — afim de entender o papel que 
poderá desempenhar na comunicação e transformação de informação. Mais especifi-
camente a pesquisa debruçou-se sobre o potencial do design e da ilustração, para  
despertar o interesse e transformar mentalidades. Assim entendemos que o designer 
tem de ser consciente das necessidades e dos problemas do presente mas ao mesmo 
tempo, ser visionário, criativo e fazer uso da estratégia e estética para comunicar 
problemáticas e desenhar soluções. Os projetos desta natureza, comunicam e possi-
bilitam a reflexão e consciencialização sobre o nosso papel como indivíduos e na 
comunidade relativamente ao meio ambiente.

O desafio também é este, numa era em que o predominante é o digital e a natureza 
é desvalorizada: criar uma iniciativa/projeto que seja capaz de impactar e levar o 
público infantil a interessar-se pelo mundo lá fora. Nesse sentido a fase da concre-
tização do projeto permitiu um entendimento sobre o processo que pressupõe criar 
um projeto de sensibilização, ainda mais sendo este direcionado a um público tão 
especial como as crianças. Os desafios surgiram desde o desenvolvimento do guião, 
até a impressão do protótipo, “o que comunicar e como” e por isso o projeto possibili-
tou  uma aprendizagem essencial para o entendimento do papel do designer e 
ilustrador na criação de propostas de sensibilização apelativas e bem desenhadas, 
que consigam comunicar e educar, passando a mensagem pretendida.  

É de realçar a importância de projetos desta natureza, não só para que uma mudança 
de mentalidades seja possível, mas para que haja também uma adaptação à realida-
de em que vivemos hoje. O planeta precisa de uma atitude e consciência ecológica, 
sendo que cada indivíduo deve dar o seu contributo, tal como as diversas áreas de 
trabalho — e esta é uma das formas de como o design pode contribuir.

Desenvolvimentos futuros
Depois da concretização do projeto “Um dia na barragem da Gralheira” em contexto 
académico, o passo natural seguinte é a sua aplicação real no contexto escolar, com 
o intuito de servir o seu objetivo: sensibilizar o público infantil sobre as questões 
ambientais. A implementação do projeto está pendente do consentimento da 
Câmara Municipal de Anadia e do agrupamento de escolas, que por sua vez teria de 
integrar a visita à barragem no plano de estudos do ensino do 1º ciclo. Nesse sentido, 
para enriquecer o projeto, deveria ser feita uma reavaliação e adequação dos conteú-
dos, nomeadamente sobre conteúdos específicos sobre a Barragem da Gralheira 
(conteúdos estes que estão “vedados” ao publico em geral), para uma melhor 
valorização deste território, e sobre os conteúdos de educação ambiental, para ser 
posto em prática um projeto otimizado, atual e enriquecedor. Além da  aplicação do  
projeto na  realidade, seriam de ponderar alguns desenvolvimentos que fomentariam 
ainda mais a valorização e dinamização do local da barragem, sendo que as exten-
sões seriam:

-Dinamização a partir de um Website: criar um website para dinamizar o local da 
barragem, ou fazer uma otimização do espaço dedicado à barragem na página da 
Câmara Municipal de Anadia, através do design e da ilustração, para comunicar 
problemáticas relacionadas com o ambiente e curiosidades sobre especificidades da 
barragem.

-Diversificar a proposta e torná-la mais abrangente: adaptar as atividades para os 
jardins escola e associações existentes em Anadia como a APPACDM, e nesse sentido 
o projeto manteria a ideologia da sensibilização ambiental e valorização da barragem,  
devidamente adaptada aos públicos alvo, tanto os conteúdos teóricos e dinâmicas 
como o conteúdo das ilustrações.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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- Aplicar o projeto ao nível nacional: usar a base dos conteúdos e estratégia do proje-
to para ser aplicado noutros territórios naturais de outros concelhos do país, propon-
do assim uma aposta no programa de educação ambiental do primeiro ciclo, feita a 
partir da valorização de cada território específico. 
  
Posto isto, a aplicação do projeto “Um dia na barragem da Gralheira” no território de 
Anadia e a possibilidade de estender o seu programa, alem de envolver vários domí-
nios do design, da comunicação e da educação, seria uma mais valia na sensibilização 
do meio ambiente, na promoção do contacto com a realidade natural e na dina-
mização e divulgação do território da barragem podendo dessa forma, eventualmen-
te criar um impacto ao nível turístico como outros que já se destacam na região da 
Bairrada. 

Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

A presente dissertação e o projeto desenvolvido foram o testemunho de como o 
design pode ser um contributo para a sensibilização sobre o meio ambiente. Com 
este projeto direcionado ao público infantil, recorremos à ilustração, a fim de comuni-
car temáticas relacionadas com o meio ambiente e valorizar o território da barragem 
da Gralheira. 

Existiu, desde o início, a vontade de, pelo design, servir um propósito que pudesse 
impactar de modo a criar uma mudança e despertar o outro para o valor da natureza.
Aliando a vontade de concretizar este projeto à fase seguinte, a fase da pesquisa pelo 
que seriam os contributos teóricos, foi possível compreender mais sobre duas temá-
ticas completamente distintas, mas sobre as quais os ensinamentos serão uma mais 
valia para a vida futura, tanto ao nível pessoal como profissional. 

O primeiro tópico estudado foi o meio ambiente, sendo que foi elucidativo e ao 
mesmo tempo angustiante, perceber a degradação e o declínio eminente em que se 
encontra o planeta na atualidade por consequência das “necessidades” e atividade 
do Homem. Depois de entender a urgência na mudança, houve a necessidade de 
pesquisar sobre outra grande temática — o design — afim de entender o papel que 
poderá desempenhar na comunicação e transformação de informação. Mais especifi-
camente a pesquisa debruçou-se sobre o potencial do design e da ilustração, para  
despertar o interesse e transformar mentalidades. Assim entendemos que o designer 
tem de ser consciente das necessidades e dos problemas do presente mas ao mesmo 
tempo, ser visionário, criativo e fazer uso da estratégia e estética para comunicar 
problemáticas e desenhar soluções. Os projetos desta natureza, comunicam e possi-
bilitam a reflexão e consciencialização sobre o nosso papel como indivíduos e na 
comunidade relativamente ao meio ambiente.

O desafio também é este, numa era em que o predominante é o digital e a natureza 
é desvalorizada: criar uma iniciativa/projeto que seja capaz de impactar e levar o 
público infantil a interessar-se pelo mundo lá fora. Nesse sentido a fase da concre-
tização do projeto permitiu um entendimento sobre o processo que pressupõe criar 
um projeto de sensibilização, ainda mais sendo este direcionado a um público tão 
especial como as crianças. Os desafios surgiram desde o desenvolvimento do guião, 
até a impressão do protótipo, “o que comunicar e como” e por isso o projeto possibili-
tou  uma aprendizagem essencial para o entendimento do papel do designer e 
ilustrador na criação de propostas de sensibilização apelativas e bem desenhadas, 
que consigam comunicar e educar, passando a mensagem pretendida.  

É de realçar a importância de projetos desta natureza, não só para que uma mudança 
de mentalidades seja possível, mas para que haja também uma adaptação à realida-
de em que vivemos hoje. O planeta precisa de uma atitude e consciência ecológica, 
sendo que cada indivíduo deve dar o seu contributo, tal como as diversas áreas de 
trabalho — e esta é uma das formas de como o design pode contribuir.

Desenvolvimentos futuros
Depois da concretização do projeto “Um dia na barragem da Gralheira” em contexto 
académico, o passo natural seguinte é a sua aplicação real no contexto escolar, com 
o intuito de servir o seu objetivo: sensibilizar o público infantil sobre as questões 
ambientais. A implementação do projeto está pendente do consentimento da 
Câmara Municipal de Anadia e do agrupamento de escolas, que por sua vez teria de 
integrar a visita à barragem no plano de estudos do ensino do 1º ciclo. Nesse sentido, 
para enriquecer o projeto, deveria ser feita uma reavaliação e adequação dos conteú-
dos, nomeadamente sobre conteúdos específicos sobre a Barragem da Gralheira 
(conteúdos estes que estão “vedados” ao publico em geral), para uma melhor 
valorização deste território, e sobre os conteúdos de educação ambiental, para ser 
posto em prática um projeto otimizado, atual e enriquecedor. Além da  aplicação do  
projeto na  realidade, seriam de ponderar alguns desenvolvimentos que fomentariam 
ainda mais a valorização e dinamização do local da barragem, sendo que as exten-
sões seriam:

-Dinamização a partir de um Website: criar um website para dinamizar o local da 
barragem, ou fazer uma otimização do espaço dedicado à barragem na página da 
Câmara Municipal de Anadia, através do design e da ilustração, para comunicar 
problemáticas relacionadas com o ambiente e curiosidades sobre especificidades da 
barragem.

-Diversificar a proposta e torná-la mais abrangente: adaptar as atividades para os 
jardins escola e associações existentes em Anadia como a APPACDM, e nesse sentido 
o projeto manteria a ideologia da sensibilização ambiental e valorização da barragem,  
devidamente adaptada aos públicos alvo, tanto os conteúdos teóricos e dinâmicas 
como o conteúdo das ilustrações.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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- Aplicar o projeto ao nível nacional: usar a base dos conteúdos e estratégia do proje-
to para ser aplicado noutros territórios naturais de outros concelhos do país, propon-
do assim uma aposta no programa de educação ambiental do primeiro ciclo, feita a 
partir da valorização de cada território específico. 
  
Posto isto, a aplicação do projeto “Um dia na barragem da Gralheira” no território de 
Anadia e a possibilidade de estender o seu programa, alem de envolver vários domí-
nios do design, da comunicação e da educação, seria uma mais valia na sensibilização 
do meio ambiente, na promoção do contacto com a realidade natural e na dina-
mização e divulgação do território da barragem podendo dessa forma, eventualmen-
te criar um impacto ao nível turístico como outros que já se destacam na região da 
Bairrada. 

Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

A presente dissertação e o projeto desenvolvido foram o testemunho de como o 
design pode ser um contributo para a sensibilização sobre o meio ambiente. Com 
este projeto direcionado ao público infantil, recorremos à ilustração, a fim de comuni-
car temáticas relacionadas com o meio ambiente e valorizar o território da barragem 
da Gralheira. 

Existiu, desde o início, a vontade de, pelo design, servir um propósito que pudesse 
impactar de modo a criar uma mudança e despertar o outro para o valor da natureza.
Aliando a vontade de concretizar este projeto à fase seguinte, a fase da pesquisa pelo 
que seriam os contributos teóricos, foi possível compreender mais sobre duas temá-
ticas completamente distintas, mas sobre as quais os ensinamentos serão uma mais 
valia para a vida futura, tanto ao nível pessoal como profissional. 

O primeiro tópico estudado foi o meio ambiente, sendo que foi elucidativo e ao 
mesmo tempo angustiante, perceber a degradação e o declínio eminente em que se 
encontra o planeta na atualidade por consequência das “necessidades” e atividade 
do Homem. Depois de entender a urgência na mudança, houve a necessidade de 
pesquisar sobre outra grande temática — o design — afim de entender o papel que 
poderá desempenhar na comunicação e transformação de informação. Mais especifi-
camente a pesquisa debruçou-se sobre o potencial do design e da ilustração, para  
despertar o interesse e transformar mentalidades. Assim entendemos que o designer 
tem de ser consciente das necessidades e dos problemas do presente mas ao mesmo 
tempo, ser visionário, criativo e fazer uso da estratégia e estética para comunicar 
problemáticas e desenhar soluções. Os projetos desta natureza, comunicam e possi-
bilitam a reflexão e consciencialização sobre o nosso papel como indivíduos e na 
comunidade relativamente ao meio ambiente.

O desafio também é este, numa era em que o predominante é o digital e a natureza 
é desvalorizada: criar uma iniciativa/projeto que seja capaz de impactar e levar o 
público infantil a interessar-se pelo mundo lá fora. Nesse sentido a fase da concre-
tização do projeto permitiu um entendimento sobre o processo que pressupõe criar 
um projeto de sensibilização, ainda mais sendo este direcionado a um público tão 
especial como as crianças. Os desafios surgiram desde o desenvolvimento do guião, 
até a impressão do protótipo, “o que comunicar e como” e por isso o projeto possibili-
tou  uma aprendizagem essencial para o entendimento do papel do designer e 
ilustrador na criação de propostas de sensibilização apelativas e bem desenhadas, 
que consigam comunicar e educar, passando a mensagem pretendida.  

É de realçar a importância de projetos desta natureza, não só para que uma mudança 
de mentalidades seja possível, mas para que haja também uma adaptação à realida-
de em que vivemos hoje. O planeta precisa de uma atitude e consciência ecológica, 
sendo que cada indivíduo deve dar o seu contributo, tal como as diversas áreas de 
trabalho — e esta é uma das formas de como o design pode contribuir.

Desenvolvimentos futuros
Depois da concretização do projeto “Um dia na barragem da Gralheira” em contexto 
académico, o passo natural seguinte é a sua aplicação real no contexto escolar, com 
o intuito de servir o seu objetivo: sensibilizar o público infantil sobre as questões 
ambientais. A implementação do projeto está pendente do consentimento da 
Câmara Municipal de Anadia e do agrupamento de escolas, que por sua vez teria de 
integrar a visita à barragem no plano de estudos do ensino do 1º ciclo. Nesse sentido, 
para enriquecer o projeto, deveria ser feita uma reavaliação e adequação dos conteú-
dos, nomeadamente sobre conteúdos específicos sobre a Barragem da Gralheira 
(conteúdos estes que estão “vedados” ao publico em geral), para uma melhor 
valorização deste território, e sobre os conteúdos de educação ambiental, para ser 
posto em prática um projeto otimizado, atual e enriquecedor. Além da  aplicação do  
projeto na  realidade, seriam de ponderar alguns desenvolvimentos que fomentariam 
ainda mais a valorização e dinamização do local da barragem, sendo que as exten-
sões seriam:

-Dinamização a partir de um Website: criar um website para dinamizar o local da 
barragem, ou fazer uma otimização do espaço dedicado à barragem na página da 
Câmara Municipal de Anadia, através do design e da ilustração, para comunicar 
problemáticas relacionadas com o ambiente e curiosidades sobre especificidades da 
barragem.

-Diversificar a proposta e torná-la mais abrangente: adaptar as atividades para os 
jardins escola e associações existentes em Anadia como a APPACDM, e nesse sentido 
o projeto manteria a ideologia da sensibilização ambiental e valorização da barragem,  
devidamente adaptada aos públicos alvo, tanto os conteúdos teóricos e dinâmicas 
como o conteúdo das ilustrações.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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- Aplicar o projeto ao nível nacional: usar a base dos conteúdos e estratégia do proje-
to para ser aplicado noutros territórios naturais de outros concelhos do país, propon-
do assim uma aposta no programa de educação ambiental do primeiro ciclo, feita a 
partir da valorização de cada território específico. 
  
Posto isto, a aplicação do projeto “Um dia na barragem da Gralheira” no território de 
Anadia e a possibilidade de estender o seu programa, alem de envolver vários domí-
nios do design, da comunicação e da educação, seria uma mais valia na sensibilização 
do meio ambiente, na promoção do contacto com a realidade natural e na dina-
mização e divulgação do território da barragem podendo dessa forma, eventualmen-
te criar um impacto ao nível turístico como outros que já se destacam na região da 
Bairrada. 

Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

A presente dissertação e o projeto desenvolvido foram o testemunho de como o 
design pode ser um contributo para a sensibilização sobre o meio ambiente. Com 
este projeto direcionado ao público infantil, recorremos à ilustração, a fim de comuni-
car temáticas relacionadas com o meio ambiente e valorizar o território da barragem 
da Gralheira. 

Existiu, desde o início, a vontade de, pelo design, servir um propósito que pudesse 
impactar de modo a criar uma mudança e despertar o outro para o valor da natureza.
Aliando a vontade de concretizar este projeto à fase seguinte, a fase da pesquisa pelo 
que seriam os contributos teóricos, foi possível compreender mais sobre duas temá-
ticas completamente distintas, mas sobre as quais os ensinamentos serão uma mais 
valia para a vida futura, tanto ao nível pessoal como profissional. 

O primeiro tópico estudado foi o meio ambiente, sendo que foi elucidativo e ao 
mesmo tempo angustiante, perceber a degradação e o declínio eminente em que se 
encontra o planeta na atualidade por consequência das “necessidades” e atividade 
do Homem. Depois de entender a urgência na mudança, houve a necessidade de 
pesquisar sobre outra grande temática — o design — afim de entender o papel que 
poderá desempenhar na comunicação e transformação de informação. Mais especifi-
camente a pesquisa debruçou-se sobre o potencial do design e da ilustração, para  
despertar o interesse e transformar mentalidades. Assim entendemos que o designer 
tem de ser consciente das necessidades e dos problemas do presente mas ao mesmo 
tempo, ser visionário, criativo e fazer uso da estratégia e estética para comunicar 
problemáticas e desenhar soluções. Os projetos desta natureza, comunicam e possi-
bilitam a reflexão e consciencialização sobre o nosso papel como indivíduos e na 
comunidade relativamente ao meio ambiente.

O desafio também é este, numa era em que o predominante é o digital e a natureza 
é desvalorizada: criar uma iniciativa/projeto que seja capaz de impactar e levar o 
público infantil a interessar-se pelo mundo lá fora. Nesse sentido a fase da concre-
tização do projeto permitiu um entendimento sobre o processo que pressupõe criar 
um projeto de sensibilização, ainda mais sendo este direcionado a um público tão 
especial como as crianças. Os desafios surgiram desde o desenvolvimento do guião, 
até a impressão do protótipo, “o que comunicar e como” e por isso o projeto possibili-
tou  uma aprendizagem essencial para o entendimento do papel do designer e 
ilustrador na criação de propostas de sensibilização apelativas e bem desenhadas, 
que consigam comunicar e educar, passando a mensagem pretendida.  

É de realçar a importância de projetos desta natureza, não só para que uma mudança 
de mentalidades seja possível, mas para que haja também uma adaptação à realida-
de em que vivemos hoje. O planeta precisa de uma atitude e consciência ecológica, 
sendo que cada indivíduo deve dar o seu contributo, tal como as diversas áreas de 
trabalho — e esta é uma das formas de como o design pode contribuir.

Desenvolvimentos futuros
Depois da concretização do projeto “Um dia na barragem da Gralheira” em contexto 
académico, o passo natural seguinte é a sua aplicação real no contexto escolar, com 
o intuito de servir o seu objetivo: sensibilizar o público infantil sobre as questões 
ambientais. A implementação do projeto está pendente do consentimento da 
Câmara Municipal de Anadia e do agrupamento de escolas, que por sua vez teria de 
integrar a visita à barragem no plano de estudos do ensino do 1º ciclo. Nesse sentido, 
para enriquecer o projeto, deveria ser feita uma reavaliação e adequação dos conteú-
dos, nomeadamente sobre conteúdos específicos sobre a Barragem da Gralheira 
(conteúdos estes que estão “vedados” ao publico em geral), para uma melhor 
valorização deste território, e sobre os conteúdos de educação ambiental, para ser 
posto em prática um projeto otimizado, atual e enriquecedor. Além da  aplicação do  
projeto na  realidade, seriam de ponderar alguns desenvolvimentos que fomentariam 
ainda mais a valorização e dinamização do local da barragem, sendo que as exten-
sões seriam:

-Dinamização a partir de um Website: criar um website para dinamizar o local da 
barragem, ou fazer uma otimização do espaço dedicado à barragem na página da 
Câmara Municipal de Anadia, através do design e da ilustração, para comunicar 
problemáticas relacionadas com o ambiente e curiosidades sobre especificidades da 
barragem.

-Diversificar a proposta e torná-la mais abrangente: adaptar as atividades para os 
jardins escola e associações existentes em Anadia como a APPACDM, e nesse sentido 
o projeto manteria a ideologia da sensibilização ambiental e valorização da barragem,  
devidamente adaptada aos públicos alvo, tanto os conteúdos teóricos e dinâmicas 
como o conteúdo das ilustrações.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

* Esta bibliografia contém a referência das imagens que não foram produzidas pela 
autora.
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Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Disponível em: https://www.pato-logico.com/loja/livros/rainha-dos-ares-aguia-imperial-iberica#

Fig. 57 e 58. (página 72) A familia tipográfica de Tournedos DEMO Regular e TextaNarrow-Regular
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

* Esta bibliografia contém a referência das imagens que não foram produzidas pela 
autora.

Fig.1. (página 27) O posicionamento dos elementos da ilustração e as cores vivas e alegres  do livro ”O 

LIVRO DOS QUINTAIS” de Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, editora Planeta Tangerina, 

2011.

Disponível em: https://www.planetatangerina.com/pt/livros/o-livro-dos-quintais

Fig.2 e 3. (página 27) As cores escuras e formas irregulares e formas da capa e página do interior do livro 

”VAZIO” de Catarina sobral, editora Pato Lógico, 2014. 

Disponível em:https://www.pato-logico.com/editora/livros/vazio

Fig.4. (página 29) Exemplo dado por Hladíková (2014), ilustração de  Marta Altés, No!, 2011.

Disponível em: http://www.martaltes.com

Fig. 5, 6 e 7. (página 39) Fotografias captadas pela autora do projeto De pequenino se come o pepino.

Um contributo do design para a educação alimentar de Bianca Silva, 2018

Fig. 8, 9, 10, 11. (página 41) Capa e páginas do interior do livro ”A ÁGUA E O AMBIENTE”, das Águas de 

Coimbra, 2007

Fig. 12, 13 e 14. (página 43) Capa e páginas do interior ”O RAPAZ QUE GOSTAVA DE AVES”, de Isabel 

Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, editora Planeta Tangerina, 2012

Disponível em: https://www.planetatangerina.com/pt/livros/o-rapaz-que-gostava-de-aves

Fig.15, 16, 17 e 18. (página 45) Capa e páginas do interior do livro ”LÁ FORA - Guia para descobrir a 

natureza” de Maria Ana Peixe Dias, Inês Teixeira do Rosário Bernardo P. Carvalho, editora Planeta 

Tangerina, 2014

Disponível em:https://www.planetatangerina.com/pt/livros/la-fora-guia-para-descobrir-a-natureza

Fig. 19, 20 e 21. (página 47) Capa e páginas do interior do livro ”PLASTICUS MARITIMUS, Uma espécie 

invasora”

de Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, editora Planeta Tangerina, 2018

Disponível em: https://www.planetatangerina.com/pt/livros/plasticus-mariti-

mus-uma-especie-invasora



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 
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“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.



Sendo uma validação do projeto adaptada ao contexto de sala de aula, a única 
atividade de teor mais prático foi o desenho, e quanto ao mesmo, todas as crianças 
dos vários anos de escolaridade mostraram entusiasmo e facilidade de execução. 
Associado ao desenho estiveram amostras de espécies de folhas, para que eles 
também pudessem fazer um trabalho de observação. 
Durante o tempo em que decorreram as várias reflexões e o momento do desenho ia 
passando pelas crianças um exemplar do guia completo para que pudessem ver 
todas as ilustrações, todas as atividades e perceber mais sobre a barragem da 
Gralheira. Sobre o exemplar completo, no geral, as crianças mostraram-se entusias-
madas com as cores, os espaços de preenchimento, as ilustrações, especialmente 
com as espécies, tanto que no momento do desenho houve alunos que quiseram 
tentar desenhar com base nas ilustrações contidas no guia. Relativamente aos textos, 
os momentos de leitura dos mesmos foram sempre proporcionados pelas crianças e 
quando questionadas se haveria “palavras difíceis”, estes questionaram o que seria 
por exemplo “uma medida”, ou “a fauna e a flora”, sendo no fundo, vocabulário que é 
próprio das temáticas relacionadas com o meio ambiente e que enriquece aprendiza-
gem das crianças, não fazendo sentido proceder à sua alteração.

A validação dos protótipos com as crianças e professores teve lugar na Escola Básica 
de Vila Nova de Monsarros do Concelho de Anadia, onde foi possível passar uma hora 
com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, lecionados pela professora Lurdes 
Novo e pelo professor André Brandão.  
Este tempo de testes com as crianças foi essencial para entender se estavam à 
vontade com os temas abordados, se conseguiriam a partir das reflexões presentes 
no guia, pensar e debater entre eles, e ainda se existia a capacidade de conectar os 
três grandes submetas, a fauna e flora, a água e a poluição. 
O que se verificou foi que, de forma geral, existe uma facilidade maior da parte do 3º 
e 4º anos em participar nas reflexões e proceder à escrita de espaços de resposta do 
guia, mas de modo geral, também 1º e 2º anos conseguiram com sucesso responder 
e participar nas reflexões, sendo apenas a parte escrita mais difícil de executar. 
Foi interessante ver que, os vários anos de escolaridade tiveram facilidade em 
relacionar os objetivos que eram pretendidos pelo guia, responder e refletir sobre os 
conteúdos relacionando-os com acontecimentos do seu quotidiano, informações 
que já tinham obtido nos media, ou então, temas que já são de alguma forma debati-
dos em casa ou em âmbito escolar. Eles próprios, dadas certas reflexões, já comple-
mentavam raciocínios relacionados com outras temáticas, percebendo as conexões 
entre os problemas implícitos com o meio ambiente e as soluções que podem ser 
criadas, algumas por eles, mesmo sendo crianças.

espaços de preenchimento e pela estratégia dos conteúdos, obteve-se um trabalho 
apetecível e completo.
Os testes possibilitaram ainda, a identificação de algumas lacunas, como erros 
ortográficos e pormenores de fundo sobrepostos aos espaços de texto, mas que, com 
a impressão do projeto, página a página, foram facilmente detetadas.

Validação com as crianças e professores

Apesar de se tratar de um projeto cujo intuito é levar as crianças a concretizar ativida-
des no meio natural, procurou-se adaptar os conteúdos criados, para os testar junto 
do público alvo. 
Na impossibilidade da deslocação de turmas de 1º ciclo até à Barragem da Gralheira 
para testar o projeto, a solução passou pela adaptação dos conteúdos para criar uma 
versão reduzida do guia das crianças, de forma a ser implementada em contexto de 
sala de aula, e poder haver uma validação, tanto das crianças, como dos professores. 
Esta versão reduzida, consiste em algumas páginas cujos conteúdos remetem para 
as reflexões sobre os vários subtemas de educação ambiental, espaços de preenchi-
mento de escrita e desenho. 

Após a execução digital dos protótipos, procedeu-se aos testes impressos e à 
validação do projeto com as crianças e professores de ensino básico. Esta etapa foi 
fundamental para poder complementar o processo iterativo, o de após formular um 
protótipo, testá-lo para o poder reformular e melhorar a fim de chegar a um resultado 
final o mais satisfatório possível.

Os testes de impressão
Nesta fase, procurou-se uma resposta impressa para o que foi executado de forma 
digital. Para não perder a qualidade do que foi preparado no formato referido anteri-
ormente, os testes de impressão foram essenciais para chegar à solução mais 
adequada que satisfizesse o propósito do projeto. Dessa forma os testes impressos 
passaram por vários critérios de ponderação. 

Sendo este um projeto ainda de domínio académico e não havendo a possibilidade 
de se proceder à impressão em offset, houve um acesso restrito aos tipos de papel, 
formas de impressão e encadernação. Assim sendo, numa primeira fase testaram-se 
dois tipos de papel, um semelhante ao papel cavalinho, por se procurar uma solução 
impressa em que as crianças pudessem escrever e desenhar facilmente, e outro mais 
liso e agradável ao toque, mas que também apresentou características que facilita-
vam a interação com as crianças. Depois do projeto impresso e testado nos dois tipos 
de papel, escolheu-se o segundo, por no seu todo apresentar características mais 
agradáveis para um resultado final, não comprometer as cores inicialmente escolhi-
das em formato digital, e ainda por ser acessível para o desenhar e escrever do públi-
co infantil.
No que considera a encadernação, apesar da encadernação agrafada ser mais vanta-
josa no que considera os custos e o aspeto prático dos protótipos, esta comprometia 
a qualidade do guia das crianças, por se tratar de um protótipo com cerca de 50 
páginas, e por isso, ser demasiado grande para uma encadernação deste tipo. Assim 
sendo, optou-se por este tipo de  encadernação  apenas para o guia do  professor, por 
este  ter poucas páginas. Para o protótipo correspondente ao guia  das crianças, 
escolheu-se a encadernação a quente, por não comprometer o resultado final e 
conferir de igual modo, um aspeto prático para o guia. 
Com o resultado impresso e encadernado foi possível perceber o enquadramento da 
grelha criada pelas ilustrações, os espaços de texto e os espaços de preenchimento. 
Existiu uma sensação de agrado ao perceber que o projeto impresso ganhou outra 
expressão. Com a impressão, através das cores, do tamanho e tipo de letra, dos 
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Quanto ao guia do professor houve certas correções e reparos relacionados com a 
gramática e sintaxe por parte dos dois professores. À parte disso, ambos os professo-
res se mostraram satisfeitos e bastante agradados com o resultado impresso, sendo 
que enfatizaram a qualidade do projeto, desde os conteúdos do guia criado para as 
crianças, como o guia de orientação criado para o professor, como as cores, os textos 
leves e a praticidade do resultado impresso. Referiram ainda que, numa fase em que 
a educação básica se encontra com um programa muito apertado para cumprir, estes 
projetos lúdicos fazem mais sentido que nunca. De forma divertida, simples e quase 
sem se aperceberem, as crianças conseguem aprender e assimilar vários conteúdos.

“O sistema e os programas de 
aprendizagem que estão definidos, 
impedem-nos de ter tempo para pensar em 
propostas mais criativas e didáticas para 
facilitar a aprendizagem das crianças” 

Lurdes Novo, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.

“A proposta da validação do projeto com os 
alunos da nossa escola foi uma mais valia, 
porque estes temas, são matéria a ser 
lecionada, são importantes e no espaço de 
uma hora as crianças participaram, 
divertiram-se e acima de tudo aprenderam.” 

André Brandão, EB1 Vila Nova de Monsarros, Novembro 2019.


