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Pensamentos com estilo

Esta atividade pretende possibilitar aos adultos uma 

oportunidade para a criação de um espaço pessoal de 

expressão de ideias, sentimentos, emoções e pen-

samentos com um visual envolvente e requintado. 

Com recurso às funcionalidades do Notegraphy, a 

proposta central consiste na transformação de ideias 

e pensamentos originais em pequenas obras de arte 

tipográfica, com estilos modernos e muito cativantes, 

que podem ser partilhados por e-mail, mensageiros 

instantâneos (ex. WhatsApp Messenger) ou através de 

redes sociais (ex. Facebook, Twitter, Instagram).

A criação de um visual envolvente para um determi-

nado conteúdo, que seja apelativo e cative o leitor, 

está hoje ao alcance de todos os cidadãos indepen-

dentemente da sua aptidão artística. A aplicação 

Notegraphy, ao disponibilizar mais de 40 modelos 

criados por designers gráficos de renome, é uma das 

melhores opções para dar um toque de requinte a 

qualquer pensamento!

O acesso à aplicação Notegraphy (https://notegraphy.com/) requer uma subscrição, 

que pode ser realizada através da indicação do e-mail (“signup with your e-mail”) 

ou, em alternativa, através dos dados de acesso à conta do Twitter ou do Facebook. 

Embora esta atividade tenha sido pensada para utilização individual, pode ser esti-

mulante proporcionar a criação coletiva do conteúdo a utilizar.  Pode ser desenvol-

vida no computador, com ligação à Internet, mas também está disponível a versão 

para tablet e smartphone, desde que compatíveis com o sistema iOS ou Android.

 → Transformar ideias e pensamentos em produções 

artísticas.

 → Criar uma galeria online de composições tipográficas.

 → Partilhar ideias, sensações e sentimentos de forma 

criativa, por e-mail, sistemas de mensagens ins-

tantâneas ou através das redes sociais.

Justificação

Notas & Links para ferramentas

Descrição Breve

Aprender o quê?

Recursos necessários
Equipamentos: Computador com ligação à Internet
Aplicações: Correio eletrónico / Plataforma Notegraphy / Serviço de 
interação social / Mensageiro instantâneo

Produção Comunicação
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Para motivar os adultos pode dedicar os primeiros minutos da sessão à 

produção colaborativa de um pequeno texto, mostrando-lhes como, com 

a ajuda do Notegraphy, é possível dar vida e requinte às nossas ideias 

e pensamentos em apenas três passos! Aproveite este momento para 

lançar uma discussão que potencie a exploração do conhecimento que o 

grupo possui sobre o papel da tipografia nos processos de comunicação, 

sobre fontes tipográficas, composição (ou layout) de texto, etc.

Reserve um tempo para que cada adulto explore as funcionalidades do 

Notegraphy. Entretanto, peça aos adultos para registarem as ideias que 

lhes vão ocorrendo, sublinhando que o propósito desta atividade passa 

justamente pela criação de uma galeria de ideias e pensamentos pes-

soais, personalizados com estilos modernos e cativantes, que poderão 

depois partilhar com amigos e familiares de diversas formas (e-mail, 

mensageiro instantâneo, redes sociais).

De acordo com as necessidades de cada um, apoie o processo de subscri-

ção na plataforma, dando particular atenção à configuração da conta e às 

definições de segurança, privacidade e ligações a redes sociais. Depois, 

deixe que os adultos vejam por si próprios como é fácil transformar 

qualquer ideia numa sedutora produção textual. Instigue a produção de 

notas diversas para fins variados (ex. convites, mensagens de parabéns, 

mensagens festivas, notas do dia-a-dia, etc), e deixe que os adultos par-

tilhem entre si as suas produções por e-mail ou outro meio de comuni-

cação em tempo real.

As ideias sobre como usar o Notegraphy, divulgadas e partilhadas 

no próprio serviço (“Some fresh ideas on how to use Notegraphy”), 

constituem um bom ponto de partida, quer para explorar as funcio-

nalidades da aplicação, quer para estimular o desenvolvimento de 

novas ideias e projetos de forma criativa! Como poderá observar, é 

uma excelente aplicação para proporcionar uma experiência comple-

tamente nova e emocionante da escrita e partilha de texto, através 

das redes sociais, por e-mail, ou mesmo através de aplicações de 

mensagens instantâneas. Atividades tão simples como a produção 

de uma mensagem de parabéns, de amizade, de amor, de apresen-

tação pessoal, etc., ou tão inovadoras como a escrita de um pequeno 

texto para apresentação do Curriculum Vitae podem ser facilmente 

desenvolvidas, de acordo com os diversos níveis de competência e 

o interesse do grupo! Confira estas e outras ideias inspiradoras em 

https://notegraphy.com/howto/explore. 

Lembre-se que este serviço permite 

publicar notas personalizadas em 

redes públicas sociais, mas a respon-

sabilidade pelo conteúdo publicado 

é do utilizador. Permite, ainda, a 

criação de notas para fins comerciais, 

desde que o utilizador faça menção 

explícita à aplicação (“Made using 

Notegraphy”). Em caso de dúvida 

sobre os usos de notas personali-

zadas com Notegraphy, o ideal será 

entrar em contacto com o serviço por 

e-mail (hello@notegraphy.com).

Sugestões & Dicas

Passos

Segurança &
Identidade Digital

Produzir um pequeno
texto em grupo

Criar individualmente uma
conta na plataforma

Explorar as suas funcionalidades 

Registar ideias e pensamentos
para personalizar

Produzir e partilhar notas
personalizadas

Mostrar como funciona a
plataforma Notegraphy

3 sessões com a duração de, pelo menos, 1 hora


