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Fotos criativas

Esta atividade visa proporcionar aos adultos a criação 

e edição de imagens criativas e originais. Através da 

aplicação LiPix os adultos podem fazer a colagem de 

várias fotografias numa moldura,  combinando as 

suas fotografias com texto, ícones, símbolos e emoji, 

resultando em fotografias personalizáveis e com uma 

decoração singular, para partilharem com familiares 

e amigos por e-mail, mensageiros instantâneos (ex. 

WhatsApp Messenger) ou através das redes sociais 

(ex. Facebook, Twitter, Instagram).

A criação de colagens fotográficas, que permita com-

pilar momentos inesquecíveis e únicos em recorda-

ções originais, é um processo relativamente simples. 

A aplicação LiPix pode ser uma boa opção, pois ofe-

rece 90 modelos para colagem de até 9 fotografias, 

54 estilos de molduras, diferentes adesivos, tipos de 

letra, cores e efeitos de texto.

A aplicação LiPix foi desenvolvida apenas para tablets e smartphones compatíveis 

com o sistema iOS ou Android. É grátis, mas requer instalação e está disponível para 

download em http://lipixapp.com. Depois de instalada a aplicação funciona sem 

ligação à Internet, no entanto para a partilha das colagens de fotografias é necessário 

estar ligado à Internet.

 → Transformar fotografias em recordações memoráveis.

 → Criar colagens fotográficas originais, usando imagi-

nação e criatividade.

 → Partilhar fotografias de forma original, por e-mail, 

sistemas de mensagens instantâneas ou através das 

redes sociais.

Justificação

Notas & Links para ferramentas

Descrição Breve

Aprender o quê?

Recursos necessários
Equipamentos: Dispositivo móvel iOS ou Android com 
ligação à Internet
Aplicações: LiPix,  Correio eletrónico, Mensageiro ins-
tantâneo, Rede social

LazerProdução Comunicação
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Certifique-se antecipadamente que os adultos possuem smartphones ou 

tablets e verifique que possuem fotografias que desejem partilhar já regis-

tadas nos seus dispositivos. Caso contrário, será necessário reservar um 

tempo da sessão para que façam alguns registos fotográficos. Para desper-

tar a curiosidade dos adultos mostre-lhes algumas colagens de fotografias 

produzidas com a ajuda da aplicação LiPix, resultando em recordações com 

expressividade, emoção e vida, semelhantes às que poderão partilhar com 

familiares e amigos.

Poderá ser interessante compreender a importância do registo fotográfico 

para os adultos, auscultando o grupo acerca de quando, onde, a quem e/ou 

a quê, de que forma e porque tiram fotografias. Além disso, poderá ser par-

ticularmente estimulante incentivar os adultos a conversarem sobre uma 

fotografia que tenham em seu poder. 

Exemplifique como devem proceder à instalação da aplicação. Se neces-

sário, apoie o processo de instalação circulando e apoiando os adultos que 

necessitarem de ajuda. 

Preveja algum tempo para a exploração livre das funcionalidades do LiPix, 

individualmente ou em grupo. Depois peça aos adultos que criem uma cola-

gem de fotografias, com uma composição original, usando toa a sua cria-

tividade, e a partilhem com amigos e familiares experimentando fazê-lo 

de diferentes formas: por e-mail, através de um mensageiro instantâneo, 

publicando nas redes sociais, etc..

A atividade pode ser concluída com a captura de imagens e a criação de uma 

colagem fotográfica acerca da atividade realizada que depois será parti-

lhada e comentada no Facebook do grupo.

Como forma de motivação para o uso da aplicação LiPix poderá 

apresentar o vídeo do próprio serviço - “Six Simple Steps to Make 

Photo Collage” (https://youtu.be/W7lFEvcTSeY) - que mostra em 

apenas 30 segundos os seis passos para fazer uma colagem de fotos. 

Sugerimos, também, a visualização das páginas do serviço no Face-

book (https://goo.gl/HpbiMA) e no Instagram (https://instagram.

com/LiPixApp/) para apresentar algumas fotografias que mostram 

as diversas possibilidades de usar as funcionalidades deste serviço e 

ganhar inspiração para as suas próprias produções.

A produção de colagens fotográficas revela-se uma atividade inte-

ressante e criativa, que poderá promover a confecção de foto cola-

gens para convites, cartões de felicitação ou mensagens de agrade-

cimento, de amizade, etc., e a sua partilha, através de redes sociais, 

e-mail, ou aplicações de mensagens instantâneas, surpreendendo 

familiares e amigos.

Alerta-se para o facto desta aplica-

ção recolher alguns dados dos seus 

utilizadores. Para mais informações 

consulte a política de privacidade do 

serviço (http://lipixapp.com/privacy.

html). Outro aspeto a ter em conta 

é que o serviço não permite o uso 

de fotografias ou outros materiais 

criados com a aplicação para fins 

comerciais. Por último, dê particular 

atenção à reflexão sobre a partilha de 

fotografias em redes sociais públi-

cas, pois a responsabilidade pelo 

conteúdo publicado é da exclusiva 

responsabilidade do utilizador.

Sugestões & Dicas

Passos

Segurança &
Identidade Digital

Mostrar composições realizadas
com a ferramenta LiPix

Explorar livremente as
funcionalidades do LiPix

Criar e partilhar colagens de
fotografias personalizadas

Avaliar a atividade através da
criação e publicação de uma

colagem sobre o processo

Instalar a aplicação LiPix
em smartphones e tablets

1 sessão com a duração de, pelo menos, 1, 5 horas


