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Resumo  

 

O projeto SMARTEEs procura, numa perspetiva 

holística, estudar dentro do ecossistema 

educativo a experiência dos smartphones, 

privilegiando os diferentes atores - alunos, 

professores e famílias enquanto agentes 

implicados no processo de aprendizagem. Deste 

projeto resulta a proposta de uma aplicação a ser 

utilizada dentro ou fora da sala de aula (ensino 

não-superior) em diferentes contextos de 

aprendizagem, através da utilização do 

smartphone. O principal objetivo do presente 

projeto é o desenvolvimento da segunda versão 

do protótipo conceptual a partir do modelo 

infocomunicacional, tendo em conta o feedback 

de alunos, professores e famílias do agrupamento 

de escolas D. Maria II em Vila Nova de 

Famalicão, obtido através de avaliações da 

experiência do utilizador. Como resultado, a 

proposta final possui uma fidelidade intermédia e 

elevado rigor de interface gráfica para que a 

experiência do utilizador diante das narrativas 

propostas pelos cenários pudesse ser a mais fiel 

possível, obtendo uma avaliação global positiva, 

com comentários altamente favoráveis ao 

trabalho desenvolvido.  
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educational ecosystems, co-design, formal 
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Abstract The SMARTEEs project seeks, in a holistic 

perspective, to study the smartphone experience 

within the educational ecosystem, focusing on 

different actors - students, teachers and families 

as agents involved in the learning process. This 

project results in the proposal of an application to 

be used inside or outside the classroom (non-

higher education) in different learning contexts, 

through the use of the smartphone. The main 

objective of this project is the development of the 

second version of the conceptual prototype from 

the infocommunicational model, taking into 

account the feedback from students, teachers and 

families of the agrupamento de escolas D. Maria 

II em Vila Nova de Famalicão, obtained through 

evaluations of the user experience. As a result, 

the final proposal has an intermediate fidelity and 

high graphic interface rigor so that the user 

experience in front of the narratives proposed by 

the scenarios could be as faithful as possible, 

obtaining a positive overall assessment, with 

highly favorable comments to the work developed. 
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1. Introdução 

O presente relatório tem como objetivo relatar o processo de desenvolvimento do 

projeto SMARTEEs. Este está inserido no âmbito da unidade curricular Projeto da 

licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro, sob 

orientação do Professor Doutor Óscar Mealha e cossupervisão da estudante de 

doutoramento ICPD - Maria José Fonseca.  

O projeto SMARTEEs tem por finalidade, numa perspetiva holística, estudar dentro 

do ecossistema educativo a experiência dos smartphones, privilegiando os diferentes 

atores - alunos, professores e famílias enquanto agentes implicados no processo de 

aprendizagem. Tem início no Programa Doutoral em Informação e Comunicação em 

Plataformas Digitais de Maria José Fonseca, com o intuito de compreender de que forma 

é que a biblioteca escolar poderá oferecer serviços infocomunicacionais em contexto 

educativo. Junta-se ao projeto a Eleonor Silva com a sua dissertação de Mestrado em 

Comunicação Multimédia, contribuindo com a primeira versão de um protótipo conceptual 

de uma aplicação para smartphone - SMARTEEs - através da recolha de opiniões sobre 

os procedimentos infocomunicacionais de partilha e colaboração - em ambiente de co-

design com alunos, professores e famílias.  

O nosso objetivo é o desenvolvimento da segunda versão do protótipo SMARTEEs 

através do aprofundamento e atualização do enquadramento teórico; estudo do protótipo 

v1.0; desenvolvimento de cenários de contexto; aplicação de testes de usabilidade em 

contexto real aos vários perfis que a aplicação acolhe e, por fim, pelo desenvolvimento do 

protótipo v2.0 voltado para a perspetiva de aluno. Participamos ainda no evento Encontro 

Ciência ’21, com o intuito de divulgar o projeto, através de um poster intitulado “A biblioteca 

escolar num plano phygital: proposta de um modelo infocomunicacional”.  

O protótipo v2.0 pode ser acedido através do seguinte QR-Code ou link: 

https://bit.ly/3e2bcsX  

 

https://bit.ly/3e2bcsX
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2. Enquadramento Teórico 

A interação online tornou-se num modo de vida para os mais novos, que cresceram 

num ambiente tecnológico, com uma tecnocultura própria, vivendo num mundo competitivo, 

complexo e cada vez mais conectado (Bidarra, Rusman, 2017). É necessária uma 

reconcepção da educação, uma vez que estes já não são a mesma população-alvo para a 

qual os sistemas de ensino foram projetados há algumas décadas, tendo em conta a atual 

vasta oferta de tecnologias educacionais que os alunos utilizam livremente, não impostas 

pelas escolas tais como os smartphones, redes sociais, aplicações de ensino e recursos 

educacionais abertos. 

Com o desenvolvimento de atividades educacionais para alunos que combinem 

recursos de aprendizagem do mundo físico com o digital, a educação passa a ser vista 

como um processo contínuo de aprendizagem visando a exploração e participação 

contínua, onde os alunos integram processos de aprendizagem e significado em contextos 

formais e informais (Bidarra, Rusman, 2017). Havendo um impulso dos líderes da 

educação para incorporar a tecnologia na sala de aula, o smartphone pode servir como um 

parceiro para os professores de modo a criar aulas envolventes (Clayton & Murphy, 2016).  

No entanto, não é novidade que o uso do smartphone por crianças ocupa um vasto 

ceticismo nos professores e encarregados de educação que expressam a sua preocupação 

em relação à exposição online e às distrações adicionais para a sala de aula. Assim, 

fornecendo um desenvolvimento profissional sobre como aproveitar o smartphone de uma 

forma semelhante a livros e outros dispositivos utilizados para melhorar a educação, o 

smartphone poderia tornar-se rapidamente um ótimo recurso de sala de aula passando a 

constituir uma ferramenta e não um brinquedo (Clayton & Murphy, 2016). O fato de ser um 

dispositivo tão presente na nova geração, a introdução dos smartphones nos ambientes 

educacionais pode acontecer de forma orgânica.   

Tang (2017) discute sobre o uso da tecnologia como uma aliada aos processos 

educacionais, e como o uso de aplicações com recursos MIM (mobile instant messaging) 

promovem uma interação semi-síncrona que articula melhor os processos comunicacionais 

na interação online, em comparação com uma única discussão assíncrona baseada no 

texto (Figura 1).  
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Figura 1 - Infográfico relativo ao artigo “Is mobile instant messaging (MIM) usefull in education?” 

A pandemia decorrente do Covid-19 veio enfatizar esta necessidade de reinventar 

a aprendizagem. Como efeito, transformou o ambiente digital num uso alternativo para a 

aprendizagem atual e, estando a população maioritariamente confinada, aplicações como 

Microsoft Teams - utilizadas quer por professores quer por alunos nos processos de ensino 

e aprendizagem (Wijayanto, Andayani, Sumarwati, 2021) - foram uma mais-valia para que 

as escolas pudessem continuar em funcionamento, ainda que à distância. Esta dinâmica 

de ensino também contribui para a melhoria na relação professor-aluno, pois tornou os 

professores mais acessíveis, e os alunos mais dispostos a investirem nessa relação. 

Mimo Ito (2017), mostra que é possível existir uma aprendizagem extraordinária 

quando permitimos que os jovens se envolvam com a Internet da forma correta. Assim, 

com equilíbrio, atenção e incentivo dos docentes ou encarregados de educação que 
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acompanham o crescimento dos alunos, estes poderão obter uma aprendizagem melhor e 

mais enriquecida. As novas tecnologias oferecem inúmeras possibilidades para alunos e 

escolas, mas é necessário encontrar formas de os beneficiar tendo em conta o nível de 

dependência de smartphones. Assim, a educação deve desempenhar um papel ativo e 

focar-se maioritariamente na autorregulação criando um bem-estar psicológico e social 

(Mascia, M. L., Agus, M., & Penna, M. P, 2020). 

Sendo uma concorrente direta de aplicações de destaque no ambiente educacional, 

considera-se uma mais valia o desenvolvimento da SMARTEEs uma vez que promove 

atividades dinâmicas em contextos educativos amigáveis explorando o potencial das novas 

tecnologias através de uma interface interativa, com recursos de fácil acessibilidade para 

complemento didático - como a partilha de documentos, informações, imagens, troca de 

mensagens (MIM) e uso de emoticons que auxiliam no processo comunicacional -  

facilitando os novos e necessários processos de aprendizagem dentro e fora da sala de 

aula. 

3. Estudo Empírico 

3.1 Aferição do Protótipo v1.0 

Começamos por executar correções gráficas no protótipo v1.0 e criar novas 

interfaces acompanhando o desenvolvimento e melhoria de cenários de contexto 

(Apêndice 1).  

Respeitando o design já existente para a testagem do protótipo, as correções 

gráficas realizadas e as novas interfaces estão diretamente relacionadas com os três novos 

cenários criados para as avaliações UX do protótipo, com o intuito de explorar outras 

funcionalidades existentes e aferir a eficácia das mesmas. Para o primeiro cenário, 

recorremos à simplificação do perfil do utilizador, criando uma página dedicada ao mesmo 

e à criação das subpáginas Calendário e Histórico de Notas, visto que a antiga página 

Disciplinas para além de conter informações relativas às disciplinas, também tinha bastante 

informação sobre o utilizador. 
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Figura 2 - Layouts relativos ao Cenário 1 

Para o Cenário 2 foi necessário reformular a página das conversas, separando esta 

em dois tabs - um destinado a mensagens privadas e outro a mensagens de grupo - com 

objetivo de haver uma maior facilidade em distinguir as mesmas. 

 

Figura 3 - Layouts relativos ao Cenário 2 

 

No Cenário 3 a página inicial da aplicação foi reorganizada, pois esta induzia 

frequentemente em erro o utilizador, segundo as avaliações realizadas na construção da 

primeira versão do protótipo conceptual. Assim, esta nova página inicial possui vários 

blocos que representam individualmente cada disciplina e cada uma destas dispõe de uma 

subpágina com tabs que separam conteúdos relacionados com a mesma (Atividades, 

Horário, Objetivos, Histórico de Notas). 
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Figura 4 - Layouts relativos ao Cenário 3 

3.2 Avaliações UX do Protótipo v1.0 

As Avaliações UX do protótipo v1.0, decorridas entre os dias 16 de abril e 31 de 

maio de 2021, foram feitas com o acompanhamento da coorientadora Maria Fonseca 

presencialmente na biblioteca do agrupamento de escolas D. Maria II em Vila Nova de 

Famalicão junto dos participantes, e online com os elementos do grupo a acompanhar o 

desenvolvimento dos cenários. 

3.2.1 Amostra de Estudo 

Foi escolhida como amostra de estudo a população do agrupamento de escolas D. 

Maria II em Vila Nova de Famalicão, sendo aplicada a técnica de amostragem probabilística 

estratificada. Inicialmente, a meta consistia na realização das avaliações UX com 20 alunos 

de cada ano, 5º, 7º e 9º, totalizando 60 entrevistas. No entanto, devido a questões de 

indisponibilidade, participaram no estudo 18 alunos do 5º, 21 alunos do 7º e 21 alunos do 

9º ano, permitindo que o total se mantivesse nos 60 inquiridos.  
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Figura 5 - Sessões das Avaliações UX do protótipo v1.0 

3.2.2 Métodos e Técnicas de Recolha de Dados 

 As ferramentas utilizadas no desenvolvimento do trabalho de campo das avaliações 

UX do protótipo v1.0 foram: 

● InVision - para a aplicação e execução do protótipo e realização dos cenários;  

● Microsoft Teams - para as videoconferências das partes envolvidas, partilha do 

ecrã num dispositivo móvel, permitindo o acompanhamento da execução dos 

cenários, tendo sido feita a gravação do ecrã para uma análise posterior. 

● Google Forms - foram construídos dois formulários (Apêndice 8 e 9) para recolha 

de dados sobre a experiência do utilizador, ambos preenchidos pela equipa de 

investigação a partir das informações adquiridas por observação e conversa com 

os participantes.  

● Tabela MAX - era mostrado aos participantes uma versão traduzida e impressa da 

Tabela MAX (ver secção 3.2.4) quando todos os cenários estivessem concluídos. 
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3.2.3 Entrevistas e Procedimentos 

 As entrevistas são realizadas, após a autorização dos encarregados de educação 

dos inquiridos, através de um formulário de consentimento (Apêndice 6), seguindo um 

guião de entrevistas previamente construído (Apêndice 1), de modo a padronizar todo o 

processo de avaliação.  

As sessões iniciam-se com a ativação do protótipo no telemóvel, e a apresentação 

do contexto do projeto ao aluno ali presente; dá-se início à gravação da videoconferência 

e a moderadora passa a ler o cenário; o cronómetro é iniciado e o inquirido inicia o teste. 

Por fim, quando cada cenário é concluído, a investigadora coloca questões sobre a 

experiência ao inquirido, sendo registado o feedback recebido no formulário utilizado entre 

cenários (Apêndice 8).  

No fim da execução de todos os cenários, o inquirido informa à investigadora as 

alternativas da Tabela MAX (Figura 6) que mais se adequam à sua experiência global e, 

com base nas respostas fornecidas, uma das integrantes da equipa preenche o formulário 

(Apêndice 9). Com o objetivo de complementar a experiência e agradecer a participação 

dos inquiridos, foi desenvolvido um certificado de participação (Apêndice 4), tendo sido 

entregue pela moderadora no fim da sessão. 

3.2.4 Questionários entre cenários 

 No final de cada cenário (Apêndice 8) eram colocadas aos participantes perguntas 

a respeito do nível de satisfação do utilizador.  

A pergunta “O que achaste desta experiência?” era respondida através de uma 

escala ordinal entre 1 (“Não gosto”) a 6 (“Adoro, muito fixe”). Optou-se por uma escala de 

números pares com o objetivo de evitar um posicionamento neutro por parte dos 

participantes (Thompson, 2018), salientando, desta forma, as vertentes positivas ou 

negativas da experiência. Também eram registadas neste formulário as respostas dadas a 

perguntas abertas, “Onde tiveste mais dificuldades?” e “O que não percebeste?” assim 

como considerações ou erros detetados.  

Com estes dados, conseguimos perceber numa escala quantitativa (1 a 6) uma 

informação qualitativa (grau de satisfação) e recolher informações com evidências 

concretas das experiências dos utilizadores em cada um dos cenários, sendo possível, 

posteriormente, através da sua análise, encontrar um padrão que pudesse orientar as 

potenciais melhorias no protótipo v2.0. 
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3.2.5 MAX - Método de Avaliação da Experiência 

O segundo formulário (Apêndice 9) contém perguntas demográficas (idade e ano 

de escolaridade), seguido de respostas obtidas com o método adotado para avaliar a 

experiência global dos utilizadores — "MAX", Method for the Assessment of eXperience 

(Cavalcanti, 2015). Este foi aplicado com recurso a uma tabela com cartões semânticos, 

categorizados e separados por cores. A escolha deste método é justificada pois, de acordo 

com Cavalcanti (2015), o utilizador sente-se mais confortável com este formato das 

perguntas, permitindo que o mesmo faça o relato da sua experiência de forma simples e 

descomplicada. 

 Após a execução da totalidade dos cenários, os utilizadores recebem a versão física 

da Tabela Max com cartões agrupados em quatro categorias (Emoção, Facilidade de Uso, 

Utilidade, e Intenção de Uso) distinguidos por cores e símbolos. Cavalcanti (2015) explica 

que a primeira categoria (Emoção) é importante, visto que as emoções influenciam 

diretamente a experiência. Já as outras três categorias são consideradas por serem fatores 

relevantes para caracterizar a experiência a nível de utilidade e usabilidade. Os cartões em 

cada categoria também possuem uma classificação de intensidade: positiva e negativa. A 

proposta é que os utilizadores respondam às seguintes perguntas: "O que sentiu ao usar 

a aplicação?” (Emoção), “Foi fácil ou difícil utilizá-la?" (Facilidade de Uso), “Acha que seria 

útil?” (Utilidade), “Gostaria de utilizá-la futuramente?” (Intenção de Uso) escolhendo duas 

opções dentro de cada categoria. 
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Figura 6 - Tabela MAX* (Cavalcanti, 2015) 

* Os elementos textuais desta escala contêm tradução para português pela equipa de 

investigação. 

 3.2.6 Tratamento e Análise dos Dados Recolhidos 

Durante as entrevistas, foram recolhidos dados relativos aos erros detetados na 

execução de cada cenário — bem como a sua ocorrência — o tempo, em segundos, 

despendido em cada cenário por aluno, comparando-o com o tempo que um utilizador 

padrão demora para completar o mesmo. 
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● Cenário 1 

 No primeiro cenário, verificou-se uma dificuldade em encontrar o Perfil do Aluno em 

7 alunos (11,6%) e 21 alunos (35%) tentaram ver as notas na página Disciplinas. Além 

disso, ainda 6 alunos (10%) procuraram a data da próxima ficha de avaliação na subpágina 

“Histórico de Notas”. Neste cenário, o tempo padrão estipulado era de 12 segundos, tendo 

sido a média de tempo dos 60 alunos de 54 segundos devido aos erros referidos 

anteriormente. 

 

Gráfico 1 - Classificação Cenário 1 

Conclui-se que, através do Gráfico 1, apesar dos erros cometidos, 75% dos alunos 

(45/60), que atribuíram a classificação máxima, consideram o Cenário 1 fácil e que 

gostaram da experiência, além disso 1 aluno sugeriu colocar o perfil na navbar inferior. 

 

● Cenário 2 

Para a execução deste cenário, o tempo estipulado pelo utilizador padrão era de 15 

segundos, tendo 47 segundos sido a média de tempo dos alunos. Dentre os erros 

registados, 7 alunos (11,6%) tiveram dificuldades em criar o grupo na página Conversas e 

2 alunos (3,3%) tentaram criar um grupo dentro do chat de conversa com a Sara.  

Em comparação com o cenário anterior, este teve menos votos na classificação 

máxima da escala ordinal, apresentando os seguintes resultados que podem ser 

consultados no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Classificação Cenário 2 

Mais uma vez, os alunos classificaram este cenário como fácil de executar. No 

entanto, 2 dos alunos (3,3%) deram a sugestão de excluir o ícone “+” da tab dos privados.  

 

● Cenário 3 

Na execução do Cenário 3 apenas verificamos que 9 alunos (15%) procuravam o 

horário da disciplina no perfil em vez de acederem à disciplina em específico. O tempo 

atribuído ao utilizador padrão foi de 8 segundos, sendo 25 segundos a média de tempo dos 

participantes. No Gráfico 3 encontram-se os resultados do questionário realizado no final 

do cenário. 

 

Gráfico 3 - Classificação Cenário 3 

Os comentários dos alunos acerca deste cenário foram bastante positivos, referindo 

a praticidade de ter todas as informações dentro da disciplina. 
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● Cenário 4 

 Neste cenário foram registados 2 erros: 12 alunos (20%) apresentaram dificuldade 

em identificar a atividade e 14 alunos (23,3%) confundiram os objetivos da atividade com 

os objetivos da disciplina. A média de tempo dos participantes na execução deste cenário 

foi de 24 segundos com 11 segundos como tempo de utilizador padrão. No Gráfico 4 

encontram-se representadas as respostas ao questionário realizado no final deste cenário.  

 

Gráfico 4 - Classificação Cenário 4 

 Embora se tenham registado algumas dificuldades, o Cenário 4 foi realizado com 

facilidade por todos os alunos. 3 alunos (5%) deixaram a sugestão de incluir o tempo 

restante na atividade para o término da mesma.  

 

● Cenário 5 

 O Cenário 5 foi mais longo e complexo, gerando alguma confusão durante a sua 

execução. Pelas mesmas razões, este registou 6 erros no total: 9 alunos (15%) 

apresentaram dificuldade a aceder ao Quadro (identificar o ícone) e 12 alunos sentiram 

dificuldades em criar o documento; 8 alunos (13,3%) não acederam diretamente à 

biblioteca para fazer a pesquisa; 2 alunos (3,3%) mostraram dificuldade em partilhar o 

documento;  3 alunos (5%) tentaram criar um grupo nas disciplinas e não nas conversas e 

24 (40%) demoraram a encontrar o grupo de chat depois de o criar por este se encontrar 

no fim da lista (Figura 7).  
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Figura 7 - Grupo na página das Conversas  

 A média de tempo dos participantes foi de 180 segundos sendo que um utilizador 

padrão demoraria 54 segundos. No Gráfico 5 pode-se observar a classificação dada pelos 

alunos ao cenário.  

 

Gráfico 5 - Classificação Cenário 5 

Apesar da controvérsia gerada em torno do quadro, todos os alunos conseguiram 

executar o cenário e 6 alunos (10%) elogiaram o facto de poderem fazer a pesquisa dentro 

da própria aplicação. 
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● Cenário 6 

 No Cenário 6, 10 alunos (16,6%) tiveram dificuldade em encontrar os trabalhos 

enviados e 2 alunos (3,3%) não perceberam a descrição para a entrega do trabalho sendo 

estes os únicos erros registados. Em média, os alunos demoraram cerca de 81 segundos 

a executar o cenário, sendo que o tempo estipulado para um utilizador padrão seria de 31 

segundos.  

 Relativamente às respostas registadas no questionário feito no final do cenário, 

estas podem ser consultadas no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Classificação Cenário 6 

 Como o cenário permitia ao utilizador enviar o documento de duas formas - 

diretamente do documento ou através da atividade da disciplina - foi também questionado 

qual das formas preferiam. 19 alunos (31,6%) responderam “Diretamente do documento” 

e 41 alunos (68,3%) responderam “Através da atividade da disciplina”.  

 

● Cenário 7 

 Foram registados 2 erros na execução do Cenário 7: dificuldade em perceber onde 

assistir às apresentações em 2 alunos (3,3%) e em como avaliá-la em 3 alunos (5%). O 

tempo de execução de um utilizador padrão neste cenário era de 22 segundos sendo que 

a média dos participantes foi de 44 segundos. No Gráfico 7 é possível consultar as 

respostas dos alunos a nível de satisfação com o cenário.  
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Gráfico 7 - Classificação Cenário 7 

 De uma forma geral, os alunos completaram o cenário com facilidade e deram um 

feedback bastante positivo. Os alunos referiram gostar de poderem dar/receber opinião 

sobre as apresentações. 

 3.2.1.7 Formulário final relativo à globalidade da experiência 

● Emoções 

 Nesta categoria todos os participantes escolheram expressões positivas quanto à 

emoção que sentiam relativamente à experiência global na utilização da aplicação. 

Entretanto, 7 alunos disseram sentir-se confusos. No Gráfico 8 encontram-se as opções 

escolhidas, assim como a sua ocorrência. 

 

 

Gráfico 8 - Nuvem de palavras com as respostas da Escala MAX em “Emoção” v1.0 
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● Intenção de uso 

 A nível da intenção de uso, todos os alunos escolheram a opção “Usaria algumas 

vezes” e 58 desses alunos (96,7%) indicaram também a expressão “Gostei de usar”.  Os 

outros 2 dos alunos (3,3%) escolheram uma opção negativa, sendo estas “Não usaria 

novamente” ou “Usaria outra aplicação”.  

● Facilidade de uso 

 Quanto à facilidade de uso, representada no Gráfico 9, 31 alunos (51,6%) 

responderam “Cometi alguns erros” e como segunda opção escolheram as opções 

“Acessível” ou “Fácil de usar”. Apenas 1 participante considerou a aplicação como "Difícil 

de usar” porém como segunda opção considerou-a “Fácil de usar”. Os demais inquiridos 

(46,6%), consideraram a aplicação “Acessível” e “Fácil de usar”.  

 

Gráfico 9 - Diagrama de Venn das respostas da Escala MAX em “Facilidade de Uso” v1.0 

● Utilidade 

Relativamente ao nível de utilidade da aplicação, todos os alunos (100%) 

escolheram expressões positivas nomeadamente, “É útil para mim” e “Iria ajudar-me”. 

3.3 Construção do Protótipo v2.0 

 Considerando a análise anterior, procedemos à construção do protótipo v2.0 com o 

refinamento do design a prototipagem da aplicação, recorrendo à plataforma Figma, onde 

aplicamos a metodologia de design atómico, através da analogia química criada por Frost 

(2016), composta por 5 etapas correlacionadas para criar sistemas de design de interfaces 

hierarquizadas: (1) Átomos; (2) Moléculas; (3) Organismos; (4) Templates; (5) Páginas.  
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Após definir quais os layouts a serem elaborados e/ou melhorados, estes foram 

distribuídos pelos membros da equipa por secções da aplicação 

(Perfis/Biblioteca/Disciplinas/Quadro/Conversas...). 

3.3.1 Identidade Visual 

 Em conjunto com a UC de Publicidade e Marketing, foi elaborado um rebranding do 

logótipo da SMARTEEs, de forma a torná-lo mais humano, comunicativo e próximo do 

público a quem se dirige (Figura 9).  

 

 

Figura 8 - Primeiro logótipo 

 

 

Figura 9 - Logótipo atual 

 

Para isso, foi desenhada uma mascote adotando um esquema de cores 

monocromático com tons de azul (Figura 10), visto que a cor azul está relacionada com a 

produtividade e tecnologia (Marsh, 2021), representado a ligação que a SMARTEEs faz 

entre o físico e o digital. A construção do novo logótipo ajudou a definir o novo sistema de 

cores no design do protótipo, estabelecendo as principais cores da aplicação. 
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Figura 10 - Esquema cromático SMARTEEs 

 Para além destas, definimos uma palete de cores mais extensa (Figura 11), uma 

vez que, levando em consideração comentários de alunos na primeira fase de avaliações 

UX, procuramos criar uma relação cromática e iconográfica para cada disciplina, 

mantendo-se coerentes em toda a aplicação cada vez que surge referência às mesmas. É 

importante referir que a iconografia presente na aplicação é proveniente de repositórios de 

ícones gratuitos da comunidade do Figma, alguns com modificações. 

 

 

Figura 11 - Cores e símbolos das disciplinas na aplicação 
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A nível tipográfico, a fonte Roboto disponibilizada pela Google, já utilizada na 

primeira versão, foi mantida em toda a aplicação, sendo esta comum em ambientes mobile, 

pois permite uma fácil leitura dos elementos textuais. Além disso, através da utilização dos 

diferentes pesos e escalas (Figura 12) foi possível conferir coesão na hierarquia de 

informações dentro da aplicação. 

 

Figura 12 - Família tipográfica da fonte Roboto 

3.3.2 Layouts 

 O protótipo v2.0 foi desenvolvido exclusivamente na perspetiva dos alunos e, 

pensando no feedback recebido e na relação com o ambiente escolar e com os colegas, 

foram implementadas um conjunto de novas características e funcionalidades, sendo 

também aprimorados aspetos já existentes. 

 De acordo com a segunda heurística de Nielsen (1994), deve-se falar na linguagem 

dos utilizadores, isto é, de uma forma natural e lógica, é necessário considerar, tanto para 

a escolha da comunicação, como para o uso de símbolos e outros elementos, soluções 

que façam parte do dia a dia dos utilizadores. Por isso, reformulamos as navbars inferior e 

superior, de forma a assemelhar-se às redes sociais, permitindo que os alunos pudessem 

encontrar as informações mais facilmente - o perfil do aluno passa para a navbar inferior e 
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as Notificações para a navbar superior - e quando um botão é acedido, fica em destaque 

(Figura 13). A nível iconográfico, a Biblioteca sofreu a maior alteração, passando a 

incorporar um livro junto de uma lupa para ser mais percetível a pesquisa de livros e 

documentos, uma vez que alguns alunos relataram dificuldades em associar o ícone à 

Biblioteca, revelando um problema de evidência gráfica no protótipo v1.0.  

 

Figura 13 - Navbars v1.0 e v2.0 respetivamente 

Sentimos a necessidade de criar uma primeira impressão aos utilizadores assim 

que iniciam a sua jornada na aplicação. Para tal, acrescentamos uma página de login e de 

registo e, de forma a facilitar a compreensão de todas as funcionalidades da aplicação, 

construímos um tutorial, que pode ser executado após o registo, ou invocado a partir das 

definições. Estas três novas interfaces estão presentes na Figura 14. 



27 

 

Figura 14 - Layout do Login, Registo e parte do Tutorial 

Pensando na acessibilidade para, por exemplo, alunos com dificuldades a nível de 

audição ou de atenção, consideramos a implementação da ferramenta de áudio-descrição. 

De momento apenas está visível nas páginas dos tutoriais; no entanto, nas definições 

surge a opção de ativação da ferramenta para toda a aplicação (Figura 15). Nas definições 

será possível editar as informações de registo do aluno, selecionar os badges de 

interesses, ativar ou desativar as notificações da aplicação, ajustar as opções de 

acessibilidade, saber mais sobre a aplicação em si e fazer logout da aplicação. 
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Figura 15 - Layout das Definições 

Foi necessário distinguir as informações públicas - visíveis para todos os 

utilizadores da aplicação - das privadas - apenas visíveis para o utilizador proprietário da 

conta (Figura 17). Para a componente pública, implementamos um conjunto de “badges” 

de interesses (Figura 16), onde o aluno pode escolher 3 “badges” para destacar no perfil 

com o objetivo de gerar mais interesse nos alunos através do fator personalização, 

tornando a informação mais lúdica entre o conteúdo didático. A este aspeto juntam-se as 

atividades extracurriculares e a participação em eventos. A componente pública promove 

a interação e permite que os alunos se conheçam melhor.  

Em relação à componente privada, cada aluno poderá consultar o seu histórico de 

notas, horário, informações sobre o encarregado de educação e o calendário escolar. 
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Figura 16 - Badges de Interesses 

 

Figura 17 - Componente privada e pública dos alunos, respetivamente 

O Calendário Escolar, Horário e Histórico de Notas também sofreu algumas 

alterações (Figura 18). O primeiro é agora mais completo e intuitivo, podendo ser explorado 

na perspetiva de dia, semana ou mês. O Horário é construído em semelhança aos horários 

impressos distribuídos no início do ano letivo, sendo as disciplinas sinalizadas pela cor 

associada, permitindo ao aluno rápidas associações visuais. 
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Seguindo as sugestões, o Histórico de Notas passa a estar dividido por período e a 

apresentar apenas a nota final de cada disciplina. Esta dirige o aluno para a tab “Histórico 

de Notas” dentro da Disciplina onde encontra as informações mais detalhadas das 

avaliações e observações dos professores. 

 

Figura 18 - Calendário Escolar, Horário Escolar e Histórico de Notas, respetivamente 

Relativamente à Biblioteca (Figura 19), esta passa a ser mais completa, pois, para 

além dos ficheiros disponibilizados pelos professores, passa a incluir também sinopses dos 
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livros presentes na biblioteca da escola, onde os podem requisitar e marcar como “já lidos” 

e/ou favoritos.  

 

Figura 19 - Layout da Biblioteca 

 O Quadro permaneceu na aplicação, pois apesar da controvérsia gerada em torno 

dele nas avaliações UX, chegámos à conclusão de que este constitui um problema do 

modelo pensado e não da interface pois esta era compreendida. Para contornar a situação 

e possibilitar a criação de documentos fora do Quadro, permitimos que fossem criados 

documentos dentro do perfil de cada disciplina na tab “Ficheiros” - ligada à pasta da 

disciplina presente no Quadro - como se pode verificar na Figura 20. 
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Figura 20 - Layout do Quadro, Tab Ficheiros dentro de HGP e exemplo de ficheiro, respetivamente 

Na página Disciplinas, para além de listar as disciplinas, incorporamos um espaço 

com as “próximas atividades”. Além disso, cada disciplina tem um ícone de informações 

que dá acesso aos objetivos da mesma, em forma de modal, uma vez que esta informação 

será consultada esporadicamente, dando assim prioridade às informações que são 

acedidas mais recorrentemente dentro de cada disciplina. É também possível encontrar o 

histórico de atividades na tab “Atividades”; o horário da disciplina na tab “Horário” e ainda 

aceder ao perfil do professor, permitindo contactá-lo diretamente - criando um canal de 

comunicação intermediário semi-síncrono (Tang, 2017), não tão formal quanto o e-mail, 

mas que não ultrapassasse o âmbito profissional, como redes sociais privadas dos 

professores (Figura 21). 
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Figura 21 - Layout da página Disciplinas, HGP e Perfil do Professor, respetivamente 

A heteroavaliação entre os alunos manteve-se, tendo em conta que a maioria dos 

alunos inquiridos no protótipo v1.0 gostou da proposta de poder dar/receber avaliação dos 

colegas. Esta surge no momento de entrega de trabalhos nas atividades lançadas pelos 

professores, na área de Discussão, onde os alunos podem avaliar por estrelas (de 1 a 5) 

o trabalho dos colegas, deixando obrigatoriamente um comentário associado que justifique 

essa avaliação (Figura 22). O layout da página da atividade foi revisado: através do uso de 

recursos cromáticos e espaços negativos, mantivemos as informações mais importantes 

em destaque.  
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Figura 22 - Layout da página do perfil de uma atividade lançada por um professor 

As tabs das conversas privadas e de grupo deixaram de existir, pois chegámos à 

conclusão de que essa divisão não fazia sentido neste contexto. Assim, passam a integrar 

uma só página, como se pode verificar na Figura 23. 

 

Figura 23 - Layout da página Conversas e exemplo de conversa de grupo 
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3.4 Avaliações UX do Protótipo v2.0 

As avaliações UX do protótipo v2.0 decorreram nos dias 05 e 06 de julho. Para 

estas, os cenários sofreram adaptações de forma a tornar a experiência do utilizador mais 

completa e conhecer melhor as funcionalidades disponíveis na aplicação. O guião das 

entrevistas (Apêndice 2) conta com 8 cenários cujos objetivos principais são: 

● Cenário 1: Simular a experiência de registo, visualizar o tutorial e explorar 

as informações disponíveis no perfil pessoal do aluno. 

● Cenário 2: Explorar as informações disponíveis a respeito das disciplinas 

(objetivos gerais, horário e perfil do professor). 

● Cenário 3: Consultar o histórico de notas e calendário escolar. 

● Canário 4: Iniciar uma conversa privada com os professores para tirar 

dúvidas, a partir do perfil do professor ou a partir das conversas. 

● Cenário 5: Criar um grupo de conversa a partir da opção no menu principal. 

● Cenário 6: Aceder a uma atividade, criar um documento e consultar 

informações disponibilizadas pelos professores a partir da biblioteca. 

● Cenário 7: Explorar as notificações e perceber o processo de submissão de 

atividades e avaliações. 

● Cenário 8: Conhecer as funcionalidades da biblioteca, consultando os livros 

disponíveis. 

3.4.1 Amostra de Estudo 

Nesta fase, as avaliações foram feitas com os restantes stakeholders de interesse 

- professores e encarregados de educação - de modo a validarmos a proposta da segunda 

versão. Contamos com a participação de 11 professores e 7 encarregados de educação, 

estando inicialmente previstas um total de 20 entrevistas, entretanto 2 participantes não 

puderam comparecer. 
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Figura 24 - Sessões das Avaliações UX do protótipo v2.0 

3.4.2 Métodos e Técnicas de Recolha de Dados 

 O formato foi semelhante ao utilizado na avaliação do protótipo v1.0, porém com 

algumas otimizações, a nível ferramental e operacional, nomeadamente a substituição do 

Invision, pelo Figma, uma vez que a plataforma permite a execução do protótipo a partir de 

uma ligação direta com os layouts, permitindo que o utilizador tenha uma experiência mais 

completa de navegação entre as páginas da aplicação ao permitir explorar para além dos 

cenários propostos. 

A nível operacional, ao invés da participação dos 4 elementos do grupo em 

simultâneo na vídeo chamada para as entrevistas, dividimo-nos em duplas por turnos, onde 

uma pessoa ficava responsável por conduzir a entrevista e a outra em monitorar o tempo 

e a execução das tarefas. Fora isso, mantivemos todos os outros processos e ferramentas 

já referidos na secção 3.2.2 e um formulário de consentimento (Apêndice 7) de participação 

foi preenchido por todos os participantes. 
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 3.4.3 Análise dos Dados Recolhidos 

3.4.3.1 Características dos inquiridos 

 A amostra de estudo é composta por 18 inquiridos, sendo 11 professores - 4 do 

sexo masculino e 7 do sexo feminino - e 7 encarregados de educação - 3 do sexo masculino 

e 4 do sexo feminino - (Figura 25). Considerando que 17 participantes (94%) nasceram 

entre 1960 e 1979, notamos que uns inquiridos mostravam mais facilidade em interagir 

com a aplicação do que outros, mas mesmo assim todos os cenários foram executados 

por completo.  

 

Figura 25 - Infográfico da informação demográfica da amostra de estudos 

3.4.3.2 Tratamento e Análise de Resultados 

Os resultados globais relativos à experiência com a segunda versão do protótipo 

foram contra o que imaginávamos. Embora este protótipo seja uma versão mais sofisticada 

do que o anterior, acreditávamos que, por se tratar de uma amostra de estudo com um 

público mais velho e, potencialmente, menos familiarizado com a tecnologia, alguns 

inquiridos poderiam achar a aplicação confusa. Entretanto, quando analisamos os 

resultados obtidos pela Tabela MAX, todos os inquiridos selecionaram expressões 

positivas para descrever a experiência com a aplicação, como podemos ver no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Nuvem de palavras com as respostas da Escala MAX em “Emoção” v2.0 

Além disso, acreditávamos também que alguns encarregados de educação fossem 

demonstrar resistência à proposta da SMARTEEs, uma vez que os smartphones dentro da 

sala de aula são vistos como distração para os alunos. Porém, a maioria mostrou-se 

entusiasmada e interessada para que a aplicação pudesse estar disponível brevemente. 

A nível de Intenção de Uso e Utilidade, todos os inquiridos escolheram expressões 

positivas - (“Gostei de usar” e “Usaria algumas vezes”) e (“É útil para mim” e “Iria ajudar-

me”) respetivamente. Quanto à Facilidade de Uso, 6 pessoas (33%) disseram ter cometido 

algum erro, embora as mesmas tenham considerado a aplicação “Fácil de usar” ou 

“Acessível” (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 - Diagrama de Venn das respostas da Escala MAX em “Facilidade de Uso” v2.0 

Em todos os cenários foram feitos comentários positivos (Figura 26), por parte de 

todos os participantes de ambas as populações da amostra, a nível de design, facilidade 

de uso e relevância das funcionalidades. A proposta de juntar numa só plataforma diversas 

dinâmicas escolares é bastante atrativa, sendo que quer os professores, quer os 
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encarregados de educação afirmaram que a aplicação seria um benefício para todos. Pese 

embora esta apreciação global extremamente positiva, considera-se ainda haver lugar para 

algumas melhorias que passamos a reportar, tendo em conta o questionário entre cenários. 

Aqui pudemos perceber onde surgiram mais dificuldades, obter uma opinião mais 

específica sobre a experiência individual de cada um e analisar considerações 

semelhantes. 

 

Figura 26 - Comentários sobre a experiência com a aplicação 

No Cenário 1, na tarefa relativa a completar tutorial após o registo, 4 dos 

participantes (22%) apresentaram dificuldade em usar o botão de “avançar” (localizado no 

canto inferior direito da Figura 27) devido ao seu tamanho e baixo contraste. Ainda 

relativamente a essa tarefa, um dos inquiridos inicialmente saltou o tutorial, por alegar que 

costuma ignorar essa etapa nas aplicações. 

 

Figura 27 - Apresentação do tutorial 

 Embora todos tenham completado o tutorial, observamos pelo decorrer da 

execução dos cenários seguintes que as informações do mesmo não foram absorvidas, 

pois em determinados cenários alguns utilizadores agiam por intuição e não pela 

orientação que receberam com o mesmo. 
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 No Cenário 2, na tarefa relativa a consultar os objetivos da disciplina de HGP, 11 

dos participantes (61%) saltaram essa etapa e acederam diretamente à disciplina. Isso 

ocorreu pelo facto de que para aceder aos “objetivos da disciplina” era necessário clicar no 

símbolo de informações, localizado no canto inferior direito do botão que levava às 

disciplinas (Figura 28) e quando solicitados que tentassem aceder novamente aos 

objetivos, o botão das informações passava novamente despercebido. Porém, ao 

explicarmos onde encontrar a informação (Figura 29), a maioria considerou que a 

localização parecia adequada. Apenas uma pessoa sugeriu que talvez o ícone das 

informações devesse estar dentro da própria página de HGP. 

 

Figura 28 - Botão que leva à página de HGP e Objetivos 

 

Figura 29 - Objetivos da Disciplina 

 Ainda em relação a este cenário, percebemos que alguns inquiridos não estavam 

familiarizados com o scroll horizontal para explorar a barra de navegação que está 

disponível no perfil da disciplina, levando assim um maior tempo para encontrar a opção 

que permite os mesmos consultarem a opção do horário. Assim, considerando a 

importância que tem a informação sobre o horário, consideramos rever a posição das 

opções disponíveis nessa barra de navegação (Figura 30). 
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Figura 30 - Barra de navegação do perfil da disciplina 

 No Cenário 3, uma consideração comum a alguns participantes foi o fato do nome 

“Calendário Escolar” gerar uma associação a datas como início e fim do ano letivo, e não 

a datas das avaliações. Isso fez com que 4 dos inquiridos (22%) fossem inicialmente ao 

perfil das disciplinas para tentar encontrar a data da próxima avaliação. Ainda nesse 

cenário, um comentário que foge à experiência proposta pelo nosso protótipo, porém foi 

referido por 6 elementos da nossa amostra (33%) como algo muito importante, foi a respeito 

do calendário emitir alertas/notificações no telemóvel quando uma avaliação se aproxima. 

 No Cenário 4, relativo à experiência de iniciar conversa com o professor para tirar 

dúvidas, foi referido por 2 professores que muitos pais e encarregados da educação 

preocupam-se muito com a exposição online das crianças, não as permitindo ter redes 

sociais, ou utilizarem WhatsApp. No entanto, afirmam que uma ferramenta de conversas 

dentro de uma aplicação educacional com possibilidade de supervisão poderia torná-los 

mais flexíveis. Já por parte dos encarregados de educação inquiridos, 2 deles sugeriram 

que houvesse um limite de horário para contactar os professores. 

 No Cenário 5, embora os utilizadores não tenham feito nenhuma referência direta 

a algum tipo de dificuldade, percebemos que o botão de avançar na parte da criação da 
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conversa em grupo estava pouco percetível, uma vez que, após selecionar os 

participantes, estes de maneira geral demoravam a prosseguir para a próxima etapa. Ainda 

nesse cenário, surgiu um questionamento por parte de um inquirido sobre de onde seria 

possível consultar a lista completa da turma, uma funcionalidade que não havia sido 

pensada para o protótipo. 

 No Cenário 6, na tarefa de criar um documento, assim como ocorreu durante as 

avaliações do protótipo v1.0, todos os participantes mostraram dificuldade em perceber 

que era a partir do “Quadro” que se executava essa tarefa, sendo que 10 destes tentaram 

executar a mesma a partir da disciplina, o que revela não terem absorvido a informação do 

tutorial, conforme mencionado no início desta secção. Vale ressaltar que essa mesma 

dificuldade foi referida pelos alunos com o protótipo v1.0, comprovando o facto de que o 

modelo adotado para o quadro falha em questões de usabilidade. Ainda neste cenário, 7 

dos participantes (39%) tiveram dificuldade ou saltaram a etapa de adicionar os colegas ao 

documento. Dentre esses, 2 alegaram não conhecer essa funcionalidade. 

 No Cenário 7, ao enviar a atividade a partir do próprio documento, a opção de envio 

para a atividade na disciplina mostrou-se confusa, uma vez que está listada entre opções 

de envio do documento para as conversas (Figura 31). Assim, 4 dos utilizadores (22%) 

referiram que essa opção precisava de ser ajustada. 

 

Figura 31 - Layout do envio do trabalho 
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 No Cenário 8, 100% dos utilizadores mostraram satisfação máxima com a 

experiência de consultar os livros na biblioteca. Como sugestão a considerar, uma pessoa 

referiu que seria interessante ter a lista dos livros favoritos no perfil dos alunos, na 

perspetiva pública.  

3.4.4 Alterações a ter em conta no futuro 

 Tendo em consideração as análises dos resultados e o feedback obtido nas 

avaliações UX do protótipo v2.0, consideramos que no futuro devem ser corrigidos certos 

aspetos visuais mencionados anteriormente - ajuste dos ícones de “avançar” do tutorial e 

conversas; ajuste do botão de informações com os objetivos da disciplina; mudança da 

ordem de posição das opções disponíveis na barra de navegação do perfil da disciplina; 

melhorar o local de entrega de documentos. Além disso, consideramos também que devem 

ser adicionadas funcionalidades na aplicação, nomeadamente: 

- Implementação de símbolos para indivíduos com daltonismo conseguirem associar 

as cores de cada disciplina, promovendo a acessibilidade da aplicação; 

- Implementação de um sistema de marcação de refeições na cantina das escolas; 

- Disponibilizar uma lista com os alunos da turma no perfil do aluno; 

- Implementação de uma caderneta digital do aluno, onde seja possível registar faltas 

de trabalho, material, assiduidade e comportamento. 

- Implementar a componente privada também na perspetiva do professor, onde este 

possa consultar informações relativas à sua carreira, tais como o escalão em que 

se encontra, assim como quando irá progredir para o escalão seguinte, entre outros. 

- Implementação de um “quadro branco”, para a partilha de ficheiros editáveis com 

os alunos de modo que estes possam escrever em simultâneo com o professor. 

4.  Gestão do trabalho 

Com objetivo de otimizar os processos na elaboração deste projeto, o grupo optou 

por realizar uma divisão de tarefas de forma igualitária distribuindo as mesmas conforme 

as competências de cada elemento da equipa. Na Figura 32 é possível observar com mais 

detalhe a gestão de trabalho aplicada ao longo do projeto. 
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Figura 32 - Gestão de Trabalho 
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5.  Divulgação do Projeto: Encontro Ciência ‘21 

e Vídeo Promocional 

Este projeto esteve presente no Encontro Ciência 2021 - Encontro com a Ciência e 

Tecnologia em Portugal, decorrido entre os dias 28 a 30 de junho de 2021, com a 

apresentação do poster intitulado: "A biblioteca escolar num plano phygital: proposta de 

um modelo infocomunicacional" (Fonseca, Mealha, Silva, Machado, Bastos, Vaz & 

Fernandes, 2021), que pode ser consultado no Apêndice 3. Neste foi referida a relevância 

das Avaliações UX em smartphones, considerando a pertinência das narrativas de 

interação do aluno, para o desenvolvimento de uma aplicação que compreenda as 

necessidades dos ecossistemas educativos sustentada por um modelo de funcionalidades 

infocomunicacionais.  

Além disso, com o intuito de divulgar a aplicação para o seu respetivo público-alvo, 

foi criado um vídeo promocional (Fernandes, 2021) com linguagens textuais atrativas e 

elementos visuais que remetem à utilização da aplicação em contexto real, com os 

diferentes stakeholders, de modo que a apresentação do produto e das suas principais 

características seja percecionada de forma apelativa e condizente com aquilo ao qual se 

propõe. 

6. Conclusão 

O uso de um modelo de funcionalidades infocomunicacionais no processo de 

desenvolvimento mostrou-se fundamental, pois orientou o desenvolvimento do protótipo 

sustentado nas necessidades do utilizador. Desta forma, foi possível identificar na primeira 

fase do desenvolvimento do presente trabalho os pontos fortes e fracos da aplicação, assim 

como as oportunidades de melhoria partindo da análise da experiência com o protótipo 

v1.0, diante do público-alvo principal, os alunos. 

A dimensão da amostra na primeira fase de avaliações UX e a abordagem 

metodológica inserida num contexto real através de entrevistas individuais foi bastante 

importante para a análise, pois ao explorar os subgrupos de crianças de diferentes anos 

de escolaridade, percebemos como a proposta da aplicação poderia ser melhorada a nível 

de utilidade e usabilidade, tendo em conta necessidades reais.  
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O protótipo v2.0, foi aprimorado a nível de design e composição, melhorando a 

hierarquia da informação, intensidade textual, uso cromático, e ajustes na iconografia para 

auxiliar o utilizador na navegação e perceção da estrutura da interface. Além desses 

processos facilitadores, foram desenvolvidas novas páginas com a finalidade de 

complementar a experiência de navegação, e feitos ajustes e correções de 

funcionalidades. 

As avaliações UX do protótipo v2.0, foram feitas com uma amostra de estudo 

diferente da primeira fase, visando a perceção dos restantes atores da aplicação - 

professores e encarregados de educação. A proposta cumpriu com o nosso objetivo, ao 

validar se as melhorias aplicadas foram efetivas e, ao mesmo tempo, explorar a perceção 

desses grupos. 

Embora seja um projeto de investigação e não preveja todas as funcionalidades 

que decorrem de um caderno de encargos para o seu desenvolvimento, o protótipo 

conceptual v2.0 possui uma fidelidade intermédia e elevado rigor de interface gráfica para 

que a experiência do utilizador diante das narrativas propostas pelos cenários pudesse ser 

a mais fiel possível. A experiência com o protótipo v2.0 teve uma avaliação global positiva, 

com comentários altamente favoráveis ao trabalho que foi desenvolvido. As expectativas 

dos participantes para que pudessem usar efetivamente a aplicação deixou-nos bastante 

felizes, motivadas e satisfeitas com a realização deste projeto. Esperamos que o seu 

desenvolvimento avance, porque acreditamos no sucesso desta proposta.  
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Apêndices 

Apêndice 1 - Guião de Entrevistas UX - Protótipo v1.0 

Tendo em conta a dimensão do documento, este será apresentado à parte, na pasta 

com o nome APÊNDICE 1. 

Apêndice 2 - Guião de Entrevistas UX - Protótipo v2.0 

Tendo em conta a dimensão do documento, este será apresentado à parte, na pasta 

com o nome APÊNDICE 2. 

Apêndice 3 - Poster Encontro Ciência 2021 

Tendo em conta a dimensão do documento, este será apresentado à parte, na pasta 

com o nome APÊNDICE 3. 

Apêndice 4 - Certificado de Participação - Avaliações UX v1.0 
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Apêndice 5 - Certificado de Participação - Avaliações UX v2.0 

 

Apêndice 6 - Consentimento de Participação - Avaliações UX 

v1.0 

SMARTEEs – Smartphones em Ecossistemas Educativos 

Design e Avaliação de Experiência de Utilizador (UX) 

 

Como   equipa   de   investigação   do   Centro   de   Investigação   DigiMedia 

(digimedia.web.ua.pt) do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, 

convidamo-lo a  contribuir  para  o  projeto  SMARTEEs – Smartphones  in Educational 

Ecosystems. Este projeto tem por finalidade, numa perspetiva holística, estudar dentro do 

ecossistema educativo a experiência dos smartphones, privilegiando os diferentes atores - 

alunos, professores e famílias enquanto agentes implicados no processo de aprendizagem. 

Com o  teu  consentimento  iremos  proceder  à  gravação audiovisual das respostas à 

entrevista individual que se realizará através da plataforma 

Teams  para  a  validação  de  um  protótipo  concetual  de  mediação  smartphone. 
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Lembramos que todas as informações de carácter pessoal são estritamente anónimas, o 

direito à privacidade é totalmente garantido. Os dados coletados podem ser usados para 

efeitos científicos,  nomeadamente  em  relatórios,  estudos  e  publicações,  sem 

comprometer  as  questões  de  privacidade  e  anonimato  já  referidas.  A  tua  opinião  e 

contributo  empírico  é  extremamente  relevante  na  fundamentação  da  nossa 

investigação. 

Tempo estimado: 30 min 

Obrigado pela tua valiosa participação. 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

De acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, compreendi a explicação 

que  me  foi  dada  sobre  a  investigação  que  está  a  ser 

realizada  e  que  as  informações recolhidas são anónimas. Eu entendo que os resultados 

do estudo podem ser publicados em revistas científicas, apresentados em reuniões/ 

eventos científicos e usados em outras 

atividades  de  investigação,  sem  qualquer  violação de  confidencialidade/anonimato.  Ao 

participar  nesta  atividade,  autorizo  o  uso  de  dados  anónimos  para  a  finalidade  da 

investigação que lhe está associada e mencionada acima de natureza: 

 

Áudio/Transcrito: ____________________ Sim       __________________ Não 

Fotografias:         ____________________ Sim       __________________ Não 

Vídeo/Transcrito: ____________________ Sim       __________________ Não 

 

Equipa de investigação (e-mail de contacto: 

oem@ua.pt  mariajosefonseca@ua.pt  ammachado@ua.pt beatrizbastos@ua.pt 

irlathamayca@ua.pt rejanevf@ua.pt ). 

 

Autorizo que a(o) minha(meu) educanda(o) 

______________________________________ participe neste estudo. 

 

Assinatura do Encarregado de Educação: 

mailto:oem@ua.pt
mailto:mariajosefonseca@ua.pt
mailto:ammachado@ua.pt
mailto:beatrizbastos@ua.pt
mailto:irlathamayca@ua.pt
mailto:rejanevf@ua.pt
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__________________________________ 

Nome participante: 

_______________________________________ 

Assinatura do participante: 

_________________________________ 

________________, _____ / ___________ / 20__ 

 

Apêndice 7 - Consentimento de Participação - Avaliações UX 

v2.0 

SMARTEEs – Smartphones em Ecossistemas Educativos 

Avaliação de Experiência de Utilizador (UX) 

Como investigadora do Centro de Investigação DigiMedia do Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e doutoranda do Programa Doutoral em 

Informação e Comunicação em Plataformas Digitais da Universidade de Aveiro e 

Universidade do Porto, com as alunas finalistas da Licenciatura de Novas Tecnologias da 

Comunicação, convidamo-lo a contribuir para o projeto SMARTEEs. Este projeto tem por 

finalidade, numa perspetiva holística, estudar dentro do ecossistema educativo a 

experiênciação dos smartphones, privilegiando os diferentes atores, alunos, professores e 

famílias enquanto agentes implicados no processo de aprendizagem. Com o seu 

consentimento iremos proceder à gravação áudio do momento de entrevista que se 

realizará através da plataforma Teams para a validação da v2.0 da SMARTEEs (em 

Figma). Lembramos que todas as informações de carácter pessoal são estritamente 

anónimas, o direito à privacidade é totalmente garantido. Os dados coletados podem ser 

usados para efeitos científicos, nomeadamente em relatórios, estudos e publicações, sem 

comprometer as questões de privacidade e anonimato já referidas. A sua opinião e 

contributo empírico é extremamente relevante na fundamentação da nossa investigação. 

Obrigado pela sua valiosa participação. 

Tempo estimado: 40 min 
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==================== 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

De acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, compreendi a explicação 

que me foi dada sobre a investigação que está a ser realizada e que as informações 

recolhidas são anónimas. 

Eu entendo que os resultados do estudo podem ser publicados em revistas científicas, 

apresentados em reuniões/ eventos científicos e usados em outras atividades de 

investigação, sem qualquer violação de confidencialidade/anonimato. 

Ao participar nesta atividade, autorizo o uso de dados anónimos para a finalidade da 

investigação que lhe está associada e mencionada acima de natureza: 

 

áudio/transcrito:  Sim  Não 

fotografias:  Sim  Não 

vídeo/transcrito:  Sim  Não 

 

 

Equipa de investigação (e-mail de contacto: oem@ua.pt mariajosefonseca@ua.pt ammachado@ua.pt 

beatrizbastos@ua.pt irlathamayca@ua.pt rejanevf@ua.pt).  

 

Nome participante:  _____________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ________________________________           _____ / ___________ / 2021 
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Apêndice 8 - Formulário entre Cenários - Avaliações UX v1.0 

Tendo em conta a dimensão do documento, este será apresentado à parte, no ficheiro 

APÊNDICE 8. 

Apêndice 9 - Formulário Final - Avaliações UX v1.0 

Tendo em conta a dimensão do documento, este será apresentado à parte, no ficheiro 

APÊNDICE 9. 

Apêndice 10 - Formulário entre Cenários - Avaliações UX v2.0 

Tendo em conta a dimensão do documento, este será apresentado à parte, no ficheiro 

APÊNDICE 10. 

Apêndice 11 - Formulário Final - Avaliações UX v2.0 

Tendo em conta a dimensão do documento, este será apresentado à parte, na pasta 

com o nome APÊNDICE 11. 

 

 

 

 


