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3

Na sociedade atual, cada vez mais global e ligada em rede, já é quase impossível 
pensar em ensino sem tecnologias da informação e da comunicação (TIC). A Internet 
e até as redes sociais, além de nos permitirem criar fortes laços de socialização, partilhar 
conhecimentos e comunicar de forma fácil, podem ser um espaço privilegiado para a 
aprendizagem. 

Quando começámos a utilizar a Internet, éramos apenas recetores de informação. 
Acedíamos à informação. Mais tarde, começaram a existir blogues, podcasts, redes 
sociais e muitos outros espaços onde os utilizadores podiam criar, publicar e partilhar 
conteúdos sem terem necessidade de conhecer linguagens complexas de programação. 
Além disso, podiam interagir com essa informação, deixando comentários ou até 
criando redes de aprendizagem. Em 2004, esta nova era da Internet foi batizada de 
Web 2.0, por um senhor irlandês chamado Tim O’Reilly. 

Tendo isto em conta, preparamos para ti um guia que te ajudará a pensar e agir de 
forma criativa na disciplina de Educação Visual ao longo do 7.º, 8.º e 9.º anos de 
escolaridade. O teu manual da disciplina está organizado em nove unidades e para cada 
uma delas propomos-te um conjunto de ferramentas digitais. Em cada proposta 
encontrarás uma breve descrição, um pequeno tutorial que te vai explicar de forma 
simples como utilizar a ferramenta e ainda um exemplo dos resultados que podes obter.

Mas há algo muito importante que deve ser referido: estas ferramentas digitais 
possibilitam-te novas experiências de aprendizagem, mas não devem substituir os 
utensílios e as ferramentas que costumas utilizar nas aulas de Educação Visual. Quantas 
mais ferramentas diferentes utilizares, mais enriquecedora será a tua aprendizagem.

Como não foi possível colocar todas as ferramentas neste guia, sempre que sentires 
curiosidade ou necessidade de fazer mais, podes visitar um blogue chamado EVTdigital 
em http://evtdigital.wordpress.com. Nesta plataforma existe uma longa lista com 
instrumentos digitais que podes utilizar em Educação Visual e ainda uma secção 
chamada «Guias e Manuais» que tem instruções e tutoriais de apoio.

Se além disso fores um adepto do software livre e dos sistemas operativos Linux, 
podes visitar o EVTux. Toda a informação sobre este espaço está em http://evtux.
wordpress.com.

Desejamos-te um excelente ano letivo e esperamos que este guia te proporcione 
uma aprendizagem diferente e te motive para a disciplina de Educação Visual. Em 
conjunto com o teu professor e os teus colegas, certamente vais descobrir uma forma 
engraçada e abrangente de aprender, construindo assim um futuro com horizontes 
mais amplos.

   Introdução
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   Unidade 1 A Visão e a Perceção  5

1

Página na Internet: http://www.googleartproject.com/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_art_project.pdf 

Art Project (da Google)
O espaço Art Project foi acolhido pela Google para dar «alma» aos museus virtuais. 

São 17 museus e coleções que podes visitar virtualmente sem necessidade de te 
deslocares. Apenas necessitas de uma ligação à Internet. Mas além da simples visita, 
podes entrar nos quadros expostos. Basta carregares num quadro e fazeres zoom. 
Poderás analisar até as pinceladas dos artistas e outros pormenores que nem sequer 
irias conseguir ver se estivesses no local. Isto porque todas as obras foram fotografadas 
em detalhe e em alta resolução. O resultado é verdadeiramente espantoso. Experimenta.

Mecanismo da visão e forma
Na primeira unidade do manual da disciplina de Educação Visual, foram-te 

apresentados alguns conceitos fundamentais sobre a visão e a perceção 
visual. Estudaste desde os mecanismos da visão até aos vários tipos de 
perceção, incluindo a das formas. O mundo das formas também pode ser 
observado a partir da análise das obras de arte de artistas famosos. Perce-
ber como eles entendiam e viam o mundo e a sua forma de representação 
é algo fascinante. 

A Visão e a Perceção

408243 001-005.indd   4 12/03/15   16:01



   Unidade 1 A Visão e a Perceção  5

4 Um aspeto fantástico deste sítio é a quali-
dade das imagens. Ao ampliá-las, conseguimos 
identificar pormenores nos quadros, inclusive 
da técnica de pincelada utilizada. Isso acontece 
porque todas as obras foram fotografadas ao 
detalhe e em alta resolução.

3 Neste exemplo, selecionámos um quadro 
do pintor Van Gogh. No canto inferior direito, 
tens acesso a uma miniatura da obra com uma 
ferramenta de zoom. Quando quiseres, podes 
voltar à visita do museu ou escolher outra obra 
de arte.

ao seu interior. Aqui, podes «andar» pelo 
espaço e observar as obras de arte expostas.
Se já conheces ferramentas parecidas com esta, 
vais perceber que necessitas de uma ligação 
à Internet bastante rápida. Na parte superior do 
ecrã, existe um menu horizontal em que podes 
escolher diretamente a obra que queres analisar 
ao pormenor.

1 Ao entrares no sítio do Art Project da 
Google, vais ter acesso a uma página como 
esta. A partir daqui, podes iniciar uma fantástica 
aventura no mundo da arte, visitando museus de 
todo o mundo e analisando as obras expostas. 
Na parte esquerda do ecrã, tens um painel/
/menu de navegação onde podes escolher qual 
o museu que queres visitar.

Explorar o Art Project (da Google)

OUTRAS FERRAMENTAS

• KaleidoDraw (caleidoscópios)

 Página na Internet: http://www.brooklynkids.org/patternwizardry/kaleidoscope.html
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_kaleidodraw.pdf 

• SpiroMath (espirógrafos)

 Página na Internet: http://www.mathplayground.com/Spiromath.html
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_spirograph_math.pdf

• The Artists Toolkit (conjunto de aplicações sobre arte)

 Página na Internet: http://www.artsconnected.org/toolkit/index.html
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_the_artists_toolkit.pdf 
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   Unidade 2 Os Elementos Visuais  na Comunicação  7

Elementos visuais
No teu manual, encontraste na Unidade 2 alguns conceitos fundamentais 

da disciplina que estão relacionados com os vários elementos da gramática da 
comunicação visual e algumas técnicas e meios de expressão plástica. Neste 
guia, vamos agora apresentar-te algumas ferramentas digitais que comple-
mentam e enriquecem as tuas aprendizagens, tornando o teu conhecimento 
mais amplo e abrangente na integração das TIC em Educação Visual.

Os Elementos Visuais 
na Comunicação2

PsykoPaint 

Começamos por te mostrar o PsykoPaint, uma ferramenta que está praticamente 
toda traduzida para a língua portuguesa. Para a utilizar, apenas necessitas de uma 
ligação à Internet e de um navegador com o Adobe Flash Player instalado (caso não 
o tenhas, isso será detetado pelo teu computador e serás convidado a instalá-lo). 
Como primeiro passo, aconselhamos-te a criar uma conta de utilizador gratuita, um 
processo que é extremamente simples. Podes ainda entrar através do teu nome de 
utilizador do Facebook, caso sejas maior de 13 anos e tenhas conta nessa rede social.

A partir de uma tela em branco ou escolhendo uma fotografia que tenhas tirado 
previamente e que esteja no teu computador, podes simular uma pintura. As ferra-
mentas disponibilizadas permitem escolher vários tipos de pincelada, imitando alguns 
pintores famosos. Assim, escolhes as definições do pincel e podes pintar.

O resultado é muito interessante e podes explorar este programa num dos quadros 
interativos da tua escola. No final, consegues guardar a pintura no teu computador, 
publicá-la na galeria do PsykoPaint ou até enviá-la a um amigo. 

Página na Internet: http://www.psykopaint.com/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_psykopaint.pdf
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   Unidade 2 Os Elementos Visuais  na Comunicação  7

(através do menu, em exportação), partilhá-lo 
online na galeria, enviá-lo a alguém num cartão 
(por e-mail) ou iniciar um novo projeto.

que estão disponíveis na barra inferior, podes 
pintar o teu trabalho, controlar o tamanho da 
imagem e a transparência do original. 

aceder a uma barra de ferramentas horizontal 
colocada no fundo da página. As secções de 
«Layouts», «Pincéis» e «Cores», essenciais para 
desenvolveres o teu trabalho, apenas estarão 
disponíveis se estiveres a utilizar o PsykoPaint 
registado. Podes utilizar as cores que entenderes 
(se optares por uma pintura com tela em branco) 
ou então as próprias cores da fotografia (no caso 
de escolheres pintar uma fotografia).

vai-te aparecer uma pequena janela na zona 
central do ambiente de trabalho. Então poderás 
optar entre iniciar uma «Pintura à Antiga» 
(começando um trabalho em branco), uma 
pintura a partir das tuas fotografias ou ainda 
experimentar um dos exemplos disponíveis.

2 Aconselhamos-te a criar uma conta de 
utilizador nesse menu. É um processo muito 
simples.

1 Ao aceder ao sítio do PsykoPaint na 
Internet, encontrarás uma barra de ferramentas 
horizontal que te guiará na exploração do 
programa. 

Explorar o PsykoPaint

OUTRAS FERRAMENTAS

• How to Draw & Paint (desenhar e pintar)

 Página na Internet: http://www.how-to-draw-and-paint.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_how_to_draw_and_paint.pdf

• ArtRage (desenhar e pintar)

 Página na Internet: http://www.artrage.com/
 Página para descarregar o ArtRage: http://www.artrage.com/artrage-demos.html
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_artrage.pdf 
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8    Unidade 2 Os Elementos Visuais  na Comunicação  9

Página na Internet: http://www.drawinghowtodraw.com/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_drawing_how_to_draw.pdf

Drawing: How to Draw
O sítio da Internet intitulado Drawing: How to Draw deve ser um local de pas-

sagem (e paragem) obrigatória para ti, não só pela quantidade mas também pela 
qualidade dos materiais e pelas explicações dadas, passo a passo. Apesar de estarem 
em inglês, estão numa linguagem acessível para o teu nível de ensino. 

A diversidade de material neste espaço é tão vasta que, além do desenho e da pintura, 
certamente também vais aprender muito sobre a cor, os contrastes, o desenho de perspe-
tiva e muitas outras temáticas que vais estudar no 7.º, 8.º e 9.º anos em Educação Visual.

Para terminar, dizemos-te que se explorares as técnicas de desenho, vais ser reme-
tido para um blogue. Aí terás explicações detalhadas e uma pequena ferramenta de 
desenho que podes ir utilizando para praticar. O resultado será fantástico se utilizares 
uma caneta digitalizadora ou um quadro interativo.
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   Unidade 2 Os Elementos Visuais  na Comunicação  9

OUTRAS FERRAMENTAS

• odosketch (desenho e pintura)

 Página na Internet: http://sketch.odopod.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_odosketch.pdf

• deviantART MUTO (desenho e pintura)

 Página na Internet: http://muro.deviantart.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_deviantart_muro.pdf

6 Especialmente nas secções de desenho, 
encontrarás uma área para desenhar no lado 
direito do ecrã. Assim, poderás praticar nessa 
ferramenta ao mesmo tempo que visitas os 
diversos espaços, vês imagens, lês e aprendes.

visual do que textual. No exemplo do desenho 
da figura humana, encontras uma quantidade 
significativa de imagens que te ajudarão a 
aprender esta técnica.

2 Após teres entrado na secção dedicada aos 
tutoriais sobre como desenhar e pintar, deves 
visitar a secção «Tutorials Directory» do menu 
horizontal que existe no topo da página.

1 Ao entrares no sítio, encontrarás uma 
imagem no topo da página que te remete para 
várias secções deste espaço. A mais importante 
chama-se «Learn 2 – Draw — Tutorials».

Explorar o Drawing: How to Draw

4 Ao escolheres uma categoria e um tutorial, 
por exemplo, pintura com a técnica de pastel 
de óleo, és convidado a visitar um blogue onde 
se explica com bastante pormenor e rigor esta 
técnica. 

Ao escolheres uma categoria e um tutorial, 

com centenas de tutoriais, divididos por várias 
categorias, onde podes encontrar muita 
informação para aprender a desenhar e a pintar. 

Especialmente nas secções de desenho, 
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10    Unidade 2 Os Elementos Visuais  na Comunicação  11

Página na Internet: http://al.chemy.org/
Página para descarregar o Alchemy: http://al.chemy.org/download/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_alchemy.pdf

Alchemy
O Alchemy é um software livre que está disponível para vários sistemas operativos 

como Mac, Linux ou Windows. Depois de descarregares o programa da Internet e o 
instalares no teu computador, vais perceber as suas inúmeras potencialidades. O seu 
ambiente de trabalho é muito simples, até mesmo minimalista. 

A barra de ferramentas está escondida no topo da janela inicial e, passando o rato 
por cima, fica ativa. Já no menu, podes usar uma vasta lista de ferramentas para criares 
a tua obra, desde os efeitos de desenho e de pintura até à escolha de cores. Um exemplo 
destes efeitos é o «mirror», que consiste no desenho por simetria e é muito útil para 
desenhar um rosto. 

Todos os trabalhos realizados com este programa podem ser guardados como uma 
imagem ou exportados no formato SVG, que quer dizer «scalable vector graphics». 
Este formato permite que o trabalho possa ser editado posteriormente num programa 
de desenho vetorial, alterando-se à vontade cada linha do trabalho. O Alchemy 
é ideal para criar esboços que depois podem ser aplicados noutros programas. Mais 
uma vez, aconselhamos o uso do quadro interativo para explorar este software. Se 
o fizeres, vais perceber que à tua frente está uma enorme folha de papel onde te podes 
expressar livremente.
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   Unidade 2 Os Elementos Visuais  na Comunicação  11

OUTRAS FERRAMENTAS

• LIVEbrush (desenho e pintura)

 Página na Internet: http://www.livebrush.com/
 Página para descarregar o LIVEbrush: http://www.livebrush.com/GetLivebrush.aspx
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_livebrush.pdf

• MyPaint (desenho e pintura)

 Página na Internet: http://mypaint.intilinux.com/
 Página para descarregar o MyPaint: http://mypaint.intilinux.com/?page_id=6
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_my_paint.pdf 

2 Na parte superior da página, encontrarás a 
barra de menus do Alchemy, que te permitirirá 
diversas explorações e funcionalidades.

Explorar o Alchemy

4 Nessa barra de ferramentas, encontras 
uma grande diversidade de opções e efeitos.

5 Para as primeiras utilizações, aconse-
-lhamos-te a explorar bem os efeitos disponíveis, 
para que mais tarde, ao realizares os teus 
trabalhos, possas tirar o melhor partido deste 
programa. 

6 Aqui tens, como exemplo, um trabalho 
realizado por Nicolas Fancouer. 
 Quando concluíres um projeto, podes 
guardá-lo e exportá-lo em formato vetorial, 
para que o possas utilizar noutros programas 
de pintura e aperfeiçoar pormenores.

3 A barra de ferramentas está sempre 
escondida no topo da área de trabalho. Basta 
passares por lá o rato e ela fica visível.

1 Depois de descarregares o software da 
Internet, terás de instalá-lo, o que é simples. 
Depois da instalação, abre-se o programa e será 
este o teu ambiente de trabalho: uma página 
em branco.
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   Unidade 3 Os Códigos de Comunicação Visual  13

Página na Internet: http://logotalks.com/2010/01/11/top-33-best-logo-design-processes-of-2009/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_logotalks.pdf 

Logo Talks
Este é um blogue que deves conhecer. Arriscamo-nos mesmo a dizer que o deves 

visitar obrigatoriamente antes de começares a criação de um logótipo. No endereço 
que te deixamos mais abaixo, tens acesso ao top 33 dos melhores processos criativos 
de design de um logótipo. Basta depois carregares no logótipo desejado e ficarás 
a conhecer todas as fases por que os designers passaram na criação dessa imagem. 
Perante a quantidade, diversidade e variedade de exemplos existentes, esperamos 
que entendas bem todo o processo envolvido.

Logótipos
A criação de logótipos é uma das propostas mais aliciantes que existem 

na disciplina de Educação Visual. Esse tipo de criação faz parte do design 
de identidade e pode depois levar a projetos ainda mais amplos. É o caso, 
por exemplo, da criação do estacionário para uma empresa ou institui-
ção (mesmo que fictícia) para a qual criamos o logótipo. Existem várias 
ferramentas que te auxiliam neste processo, além das mais avançadas, 
de  desenho vetorial, que te apresentámos anteriormente. Vamos então 
conhecer algumas.

Os Códigos de Comunicação 
Visual3
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   Unidade 3 Os Códigos de Comunicação Visual  13

OUTRAS FERRAMENTAS

• What Is a Print? (técnicas de impressão)

 Página na Internet: http://www.moma.org/exhibitions/2001/whatisaprint/print.html 
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_what_is_a_print.pdf

• Pixton (banda desenhada)

 Página na Internet: http://pixton.com/pt/for-fun
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pixton.pdf 

vídeo (caso esteja disponível) para analisares o 
processo criativo. Todos os passos são mostrados 
numa página única e de modo sequencial.

irás ter à tua disposição um conjunto de 33 
logótipos. Para explorares todo o processo 
criativo de um desses logótipos, basta clicares 
na respetiva imagem.

Explorar o Logo Talks

3 
criativo, é-te apresentada a proposta inicial e 
os fundamentos que deram origem ao projeto. 
Incluem-se nesta análise alguns esquemas, 
esboços e desenhos até se chegar ao logótipo 
final.

4 
também é apresentado o seu estudo de cor, 
bem como a sua aplicação em vários suportes: 
Web, material de escritório, cartazes, folhetos, 
etc.

4 

408243 012-017.indd   13 12/03/15   16:23



14    Unidade 3 Os Códigos de Comunicação Visual  15

Página na Internet: http://www.dipity.com/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_dipity.pdf 

Dipity
O Dipity é uma aplicação que funciona integralmente online. Foi concebida para 

uma função que se chama o life blog. No fundo, esta aplicação é quase um diário. As 
datas de entrada podem ser alteradas, por isso consegues perfeitamente criar crono-
logias e até mesmo memórias descritivas. Se ao longo de um projeto que desenvolvas 
na disciplina, tirares notas, apontamentos, desenhares esboços, fotografares e até 
criares pequenos vídeos, podes no final (ou durante o processo criativo) juntar tudo 
e criar uma memória descritiva onde vais colocar todos esses elementos multimédia. 
Isto funciona com uma conta individual gratuita, mas podes também acrescentar 
colaboradores (colegas teus, no caso de o trabalho ser de grupo). No final, tens uma 
memória descritiva do teu projeto, desde o primeiro esboço até ao trabalho final, 
numa apresentação multimédia muito interessante.

Memória descritiva
No manual de Educação Visual, explicamos-te o que são as memórias 

descritivas e para que servem, enquadrando-as no contexto específico da 
disciplina. Uma vez que não existe nenhuma ferramenta digital construída 
especialmente para este efeito, apresentamos-te uma alternativa. Espera-
mos que te seja útil para apresentares todo o processo criativo que desen-
volveste na realização de um trabalho da disciplina.
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   Unidade 3 Os Códigos de Comunicação Visual  15

Explorar o Dipity

OUTRAS FERRAMENTAS

• Evolver (criação de caricaturas e avatares)

 Página na Internet: http://www.evolver.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_avatara1.pdf

• InkScape (criação de sinalização gráfica e pictogramas)

 Página na Internet: http://inkscape.org/
 Página para descarregar o InkScape: http://inkscape.org/download/?lang=en 
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_inkscape1.pdf

um duplo clique em cada item ou adicionar 
um evento novo.

Terás uma linha de tempo onde te aparecem 
todas as fases de um processo ou memória 
descritiva. Outra vantagem é poderes partilhar 
o teu trabalho e convidar colegas teus para 
colaborarem na edição.

2 Depois, podes começar o teu trabalho 
adicionando um tópico: um nome para o teu 
trabalho e memória descritiva. Deves inserir um 
título, uma descrição e outros elementos que 
te forem solicitados, caso se apliquem ao que 
vais fazer.

Dipity é criar uma conta de utilizador gratuita. 
É um processo muito rápido e simples.

«timeline». Essa linha de tempo é sempre 
editável a qualquer momento.

e hora, que, naturalmente, podes alterar. A edi-
ção de um evento é simples e podes adicionar 
texto, imagens, vídeos e hiperligações. Podes, 
por exemplo, realizar a memória descritiva 
de um projeto que tenhas desenvolvido na 
disciplina de Educação Visual.

Depois, podes começar o teu trabalho 
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Página na Internet: http://chogger.com/creator 
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_chogger.pdf

Chogger
Este instrumento digital funciona totalmente online e permite-te criar uma pran-

cha de banda desenhada com extrema facilidade. Apesar de não ser obrigatório, se 
quiseres guardar e partilhar os teus trabalhos deves criar uma conta de utilizador 
gratuita. No Chogger podes também inserir imagens, carregando-as a partir do teu 
computador ou do teu email, se tiveres uma conta Gmail. 

Podes desenhar livremente na tua prancha de BD, redimensioná-la e organizá-la 
como entenderes. Se com o rato essas tarefas forem difíceis, podes também usar o 
quadro interativo da tua sala de aula, onde serão mais fáceis. No final, podes guardar 
o teu trabalho online, convertê-lo num ficheiro PDF ou imprimi-lo em papel. Aconse-
lhamos-te a analisar e explorar esta divertida ferramenta.

Banda desenhada
Sabemos que a banda desenhada é uma das propostas de trabalho de 

EV de que mais gostas. Mas antes de começares a criar uma história, deves 
perceber bem toda a matéria que está no teu manual e a que nós cha-
mamos a «gramática da banda desenhada». Depois de entenderes quais 
as normas e regras que deves seguir, podes começar a trabalhar, seja em 
papel ou noutro suporte, como uma ferramenta digital. São algumas des-
tas ferramentas que agora te vamos apresentar.
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   Unidade 3 Os Códigos de Comunicação Visual  17

OUTRAS FERRAMENTAS

• stripGENERATOR (banda desenhada)

 Página na Internet: http://stripgenerator.com/create/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_stripgenerator.pdf

• Creaza — Mindomo (criar gráficos e esquemas)

 Página na Internet: http://www.creazaeducation.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_creaza.pdf

online, não demora muito tempo a carregar e 
tem a grande vantagem de poder ser explorada 
com um recurso da tua sala de aula: os quadros 
interativos.

Explorar o Chogger

Iniciada a edição, podes criar livremente 
a tua história na ferramenta de desenho. Além 
das formas geométricas, podes explorar o 
desenho livre, escolher cores, etc. No quadro 
interativo, tudo será mais fácil.

Iniciada a edição, podes criar livremente 

finalizá-lo e publicá-lo ou continuar a edição.

2 Depois de carregada a aplicação, és 
convidado a escolher uma prancha ou tira de 
banda desenhada. Podes sempre editar e alterar 
com facilidade as dimensões de cada vinheta 
ou cartucho. Como vês na imagem, podes 
desenhar ou mesmo carregar imagens tuas.

4 À medida que vais desenhando e 
adicionando elementos ao teu trabalho, podes 
alterar algumas definições: cores, espessura do 
traço, posição dos elementos, etc.

4 À medida que vais desenhando e 

uma conta de utilizador criada. Depois, terás 
de editar alguns campos como o nome da BD 
ou uma descrição. No final, clicas em «Finish 
Comic». Além da publicação, podes guardar 
o ficheiro para impressão.

2 Depois de carregada a aplicação, és 
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Página na Internet: http://www.scribus.net/
Página para descarregar o Scribus: http://wiki.scribus.net/canvas/Download 
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_scribus.pdf

Scribus
O Scribus é um dos mais conhecidos e utilizados softwares Open Source para rea-

lizar trabalhos de paginação. Está disponível para sistemas operativos Mac, Windows 
e Linux e oferece-te uma qualidade profissional para a realização de uma paginação, 
seja de apenas uma página (para um cartaz ou folheto) ou até para uma revista ou o 
jornal da tua escola. Como tem a vantagem de estar disponível em português, será 
simples utilizares as funções básicas deste programa passando depois, passo a passo, 
à descoberta de outras funcionalidades mais avançadas. É uma opção que deves 
mesmo utilizar.

Tipos de imagem | Imagem publicitária
A imagem tem um papel fundamental na comunicação visual. Muitas 

vezes funciona por si só, outras vezes conjugada com texto e enquadrada 
em várias composições gráficas como folhetos, brochuras, paginações de 
revistas, jornais e outros. Cada vez mais, nos nossos dias, vemos trabalhos 
que foram fruto de um processo de trabalho muito cuidado para que pos-
sam ter um impacto grande no público a que se destinam. Vamos agora 
apresentar-te algumas ferramentas digitais que te podem ajudar a realizar 
alguns desses trabalhos.

O Papel da Imagem na Comunicação4

408243 018-023.indd   18 12/03/15   16:25



   Unidade 4 O Papel da Imagem na Comunicação  19

OUTRAS FERRAMENTAS

• FontSelf (criação de fontes e tipografia)

 Página na Internet: http://fontself.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fontself.pdf 

• Formatpixel (paginação)

 Página na Internet: http://www.formatpixel.com/go/en/index.php
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_formatpixel.pdf 

Podes também inserir imagens ou gráficos, fazer 
sobreposições, enfim, tudo aquilo que, por exemplo, um 
designer gráfico faz tal como quando produzimos este guia 
para ti ou como se faz numa revista ou jornal.

software livre, disponível em português, é esta 
a interface que se apresenta ao utilizador. Este 
programa de paginação é bastante completo e 
permite-te realizar trabalhos muito diversificados 
na área da paginação.

Explorar o Scribus

numa única página, numa página simples em 
contínuo, ou uma paginação como revista 
ou jornal. Essas configurações, tais como as 
das dimensões de página, margens e demais 
características devem ser editadas logo no início 
do trabalho, mas, alteradas a qualquer momento.

sobreposições, enfim, tudo aquilo que, por exemplo, um 
designer
para ti ou como se faz numa revista ou jornal.

uma configuração de menus e ferramentas 
semelhante a um programa qualquer de office. 
No entanto, as suas funcionalidades para edição 
e paginação são muito superiores.

paginação inserindo caixas ou blocos de texto 
que podes formatar como entenderes. Numa 
primeira fase, é importante explorares livremente 
este programa e todas as suas funcionalidades 
para o ficares a conhecer melhor.
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Página na Internet: http://homokaasu.org/rasterbator/
Página para descarregar o Rasterbator: http://arje.net/rasterbator
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_rasterbatorweb20.pdf 
e http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_rasterbatorsoftware_livre.pdf

Rasterbator
Esta aplicação é muito interessante para a produção de cartazes de grandes dimen-

sões. Funciona como a criação e colocação de outdoors (cartazes colocados próximos 
das estradas e de grandes dimensões), ou seja, em partes. Se tiveres uma imagem 
com boa resolução para um cartaz, podes depois dividi-la, projetando-a para uma 
determinada dimensão (por exemplo, três metros por dois metros). Com esta ferra-
menta, vais poder dividir o teu cartaz em pequenas partes, que depois podes colar, 
montando-as em grande formato. É uma boa opção para criares um cartaz de gran-
des dimensões que pode ser afixado na escola, usando uma simples impressora A4.

Esta aplicação está disponível para funcionar online, mas podes apenas usar fichei-
ros com capacidade até 1 Mb. Para poderes usar imagens com quaisquer dimensões, 
basta-te descarregar gratuitamente o software.

Cartaz
Já alguma vez reparaste em quantos cartazes vês por dia no percurso de 

tua casa até à escola? Mesmo na tua escola, não é normal veres muitos carta-
zes afixados? O cartaz é cada vez mais um meio de comunicação para divul-
gação de eventos e atividades. Obedece a regras específicas e cuidadas que 
devem ser respeitadas para que a mensagem possa passar para o público.

Vamos então analisar uma ferramenta que te pode ajudar na realização de 
cartazes, mesmo considerando que algumas das apresentadas  anteriormente 
também te podem ajudar nessa tarefa.
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4 
final com a quadrícula a marcar as áreas de corte 
para posterior impressão em várias folhas A4.

de definições e configurações.

6 O resultado final pode depois ser impresso 
numa vulgar impressora A4 e montado num 
suporte. Este recurso é interessante para 
demonstrar o que é o processo gráfico. Apesar 
de a imagem aparecer muito marcada por 
pixels, será utilizada em grande formato e, a 
uma distância considerável, vais verificar que 
a imagem se vê perfeita.

escolher as dimensões. Todas as páginas serão 
impressas no formato A4. Podes ainda optar 
por especificar a largura e o comprimento do 
teu trabalho final.

que funciona online e outra que pode ser 
descarregada e instalada no teu computador. 
Optámos por apresentar a segunda, pois 
permite utilizar qualquer imagem, enquanto a 
versão online só permite o uso de imagens até 
1 Mb.

a imagem, fotografia ou outro produto (um 
cartaz, por exemplo) que queiras ampliar.

Explorar o Rasterbator

O resultado final pode depois ser impresso 

OUTRAS FERRAMENTAS

• The PocketMod (paginação)

 Página na Internet: http://pocketmod.com
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pocketmod.pdf 

• Graffiti Creator (criação fontes e tipografia)

 Página na Internet: http://www.positivos.com/graffiticreator/index.php
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_graffiti_creator_positivos.pdf
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Página na Internet: http://www.storyabout.net/typedrawing/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_typedrawing.pdf

TypeDrawing
O TypeDrawing é uma aplicação que funciona totalmente online, através do 

navegador da Internet, pelo que só precisamos de uma ligação de rede à Web. Num 
ambiente de trabalho muito simples, podes escolher o tipo de letra e a cor a apli-
car (preto e tons de cinza) e escrever uma palavra, nome ou frase. Depois, basta 
desenhar. O resultado é espantoso: se experimentares desenhar, o traço depois fica 
 preenchido não por uma linha simples, mas pelo texto que escreveste. Se utilizares 
um movimento lento aparece uma linha de texto pequena e fina, mas movimentos 
mais rápidos fazem aumentar o tamanho e grossura do texto.

Uma das aplicações possíveis desta ferramenta é a criação de uma identificação 
para o teu portefólio ou para a capa onde guardas os trabalhos de EV. Também podes 
experimentar esta ferramenta com recurso aos quadros interativos. 

Tipos de letra — lettering
Um dos aspetos mais importantes na comunicação visual é a tipografia. 

O tipo de letra/fonte a utilizar em cada contexto é fundamental para que 
se passe a mensagem correta. O caso mais particular dessa aplicação é o 
tipo de letra utilizado nos cartazes de filmes. Muitas vezes é criado um tipo 
de letra específico para esse fim. Também nos jornais, revistas e outros 
meios de comunicação a tipografia é fundamental para a correta leitura do 
suporte e para a eficaz transmissão da mensagem. 

Vamos agora apresentar-te uma ferramenta digital para tipografia.
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ainda tirar mais partido deste recurso. Se 
realizares um gesto (risco) rápido na área de 
trabalho, as letras aparecerão em tamanho 
grande, enquanto se os movimentos forem 
lentos, as letras serão mais pequenas. Esta é a 
particularidade deste programa: desenhar com 
letras, palavras ou frases.

4 No final, podes submeter o teu trabalho 
para a galeria pública do TypeDrawing. A cada 
momento, podes também observar o teu 
trabalho do princípio ao fim, numa animação. 
Para poderes utilizar o teu desenho, a única 
forma possivel é fazer uma captura de ecrã 
(clicando na tecla «Print Screen» do teu teclado) 
e depois colá-la num editor de imagem ou noutro 
programa para posterior edição a tratamento 
final.

A aplicação TypeDrawing deve ser utilizada 
online. Não necessitas de mais nada para além 
do browser e de uma ligação à Internet. Depois 
de carregada a aplicação, deves carregar na 
tecla «Enter» para começares a produzir os teus 
trabalhos.

2 
na galeria pública de trabalhos já submetidos por 
outros utilizadores (clica no botão «Gallery»). 
Podes também carregar no botão «Drawing» 
para começar a desenhar. Estes desenhos serão 
muito diferentes do habitual. A marca do lápis 
é preenchida pelas letras que quiseres usar. 
Escolhes a cor e a fonte e estás pronto para 
iniciar o trabalho.

Explorar o TypeDrawing

A aplicação TypeDrawing deve ser utilizada 

No final, podes submeter o teu trabalho 

OUTRAS FERRAMENTAS

• Fontpark (criação de composições visuais com fontes)

 Página na Internet: http://fontpark.morisawa.co.jp/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fontpark.pdf

• FontStruct (criação de fontes e tipografia)

 Página na Internet: http://fontstruct.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_fontstruct.pdf
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Página na Internet: http://www.nga.gov/kids/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_nga_kids.pdf

No manual da disciplina pudeste analisar e discutir alguns aspetos fun-
damentais da obra de arte. Estudaste o que comunicam, observaste a sua 
evolução ao longo do tempo e ficaste a conhecer alguns artistas plásticos 
que marcaram a história da arte. Por isso, apresentamos-te agora algumas 
ferramentas digitais que te permitem produzir trabalhos nesta área e explo-
rar espaços da Internet dedicados à arte e a artistas.

Não te esqueças que na Unidade 1 te indicamos um espaço que tam-
bém serve de referência para este tema: o Art Project (da Google). Bom 
trabalho!

National Gallery of Art — NGA Kids
A National Gallery of Art é uma das mais conceituadas galerias de arte de Nova 

Iorque e de todo o mundo. Como não podia deixar de ser, criou um espaço online 
que te apresenta uma grande variedade de recursos. Aqui, podes  explorar alguns 
conceitos sobre obra de arte e explorá-los de forma criativa e interativa. O NGA Kids 
é um local de visita obrigatória e certamente ficarás fascinado com a quantidade e 
qualidade de recursos que te são disponibilizados. Assim, em casa ou na escola, podes 
aproveitar para partir numa aventura pelo mundo da comunicação através da arte.

A Comunicação na Obra de Arte5
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OUTRAS FERRAMENTAS

• Mr. Picasso Head (comunicação na obra de arte)

 Página na Internet: http://www.mrpicassohead.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mr_picasso_head.pdf

• Mobile Maker (obra de arte)

 Página na Internet: http://www.nga.gov/education/classroom/interactive/mobile.htm
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_mobile_maker.pdf

• Composição segundo Piet Mondrian (obra de arte)

 Página na Internet: http://www.compositionwithjavascript.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_composition_piet_mondrian.pdf

Explorar o National Gallery of Art — NGA Kids

of Art — NGA Kids, tens acesso a uma página 
que te explica resumidamente as ferramentas 
que estão disponíveis neste espaço.

dá acesso às mesmas ferramentas. A exploração 
deste espaço é demorada pela diversidade de 
ferramentas interativas à escolha.

um menu com imagens, onde podes escolher 
umas das ferramentas a explorar.

4 Uma das opções, chamada 3D Twirler, 
permite-te criar modelos animados a três 
dimensões. Esta é uma excelente ferramenta 
para abordar a estrutura e, por exemplo, para 
perceber a construção de algumas peças 
tridimensionais. Podes rodar a peça e, do lado 
esquerdo do ecrã, na parte da visualização em 
duas dimensões, podes alterar a sua forma.

5 
Machine, que tem duas versões. A partir 
das imensas bibliotecas de imagens, podes 
realizar uma composição visual como se fosse 
uma colagem. Mas não te esqueças: além 
destes exemplos, há muito mais ferramentas 
a explorar!
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Página na Internet: http://www.celtx.com/
Página para descarregar o Celtx: http://www.celtx.com/index.html
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_celtx.pdf

Celtx
O Celtx é um software disponível em português e serve para a criação simples de 

storyboards. Permite ainda criar guiões, pranchas de banda desenhada e até argu-
mentos para teatro. Está disponível para vários sistemas operativos como Windows, 
Mac e Linux.

Num ambiente de trabalho bastante simples e intuitivo, somos convidados a 
 escolher o projeto a realizar e, a partir desse ponto, a escrever a nossa história. Tudo 
acompanhado de imagens, desenhos ou diálogos, entre muitas outras opções. Antes 
de começarmos qualquer projeto, podemos abrir exemplos disponibilizados pelo pro-
grama e assim ficarmos a conhecer melhor as suas funcionalidades.

Criação audiovisual — storyboard
Uma das atividades que se podem desenvolver na disciplina de Educa-

ção Visual é a criação audiovisual, nomeadamente vídeos, filmes e anima-
ções, além de criações multimédia e teatro. O storyboard é um dos passos 
obrigatórios na preparação cuidada dessa atividade. Vamos agora mostrar-
-te um programa gratuito que podes utilizar para o criares.
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OUTRAS FERRAMENTAS

• Directors Boards (storyboards)

 Página na Internet: http://www.directorsnotebook.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_alchemy.pdf

• Benetton Play! (brinquedos óticos)

 Página na Internet: http://www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe/guest.php
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_benetton_play.pdf

• WeVideo (edição de vídeo online)

 Página na Internet: www.wevideo.com
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_wevideo.pdf 

• Kdenlive (edição de vídeo)

 Página na Internet: http://www.kdenlive.org/ 
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_kdenlive.pdf

 
criado com o Celtx. Não te esqueças de que os 
desenhos devem ser previamente digitalizados 
e guardados no teu computador. É muito 
importante criares storyboards para planificares 
corretamente o teu trabalho e te assegurares 
de que vais ter sucesso.

de trabalho a produzir, abre-se a interface do 
programa. Na imagem apresentada, escolhemos 
um storyboard. Neste caso, existe um espaço 
para texto e descrição, diálogos e imagens.

tarefa é descarregá-lo da Internet. Depois, tens 
de o instalar, e esse processo é simples e idêntico 
à maioria dos programas que conheces. Podes 
instalá-lo em português, o que te será muito 
útil. 

o trabalho. No Celtx podes criar storyboards, 
guiões para filmes e teatro ou mesmo banda 
desenhada. Outra particularidade interessante 
é que te são disponibilizados exemplos para 
que possas descobrir como se trabalha com 
o programa.

Explorar o Celtx
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Página na Internet: http://plasticanimationpaper.dk/
Página para descarregar o Plastic Animation Paper: http://plasticanimationpaper.dk/ 
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_plastic_animation_paper.pdf 

Plastic Animation Paper
Este software gratuito, que está disponível para sistemas operativos Windows, 

vai-te permitir criar animações com a técnica de desenho animado. É um programa, 
portanto, de animação 2D. Apesar de não te ser possível utilizar a pintura, esta é uma 
excelente aposta para realizares o teu desenho animado. Não te esqueças de que esta 
ferramenta é ainda mais interessante se for utilizada num dos quadros interativos que 
possam existir na tua escola.

A quantidade de ferramentas e funções que este programa dinamarquês te pro-
porciona é tão grande que, se quisesses, até podias fazer uma animação com quali-
dade profissional. Apesar de estar em inglês, o programa é muito simples de perceber 
e nós disponibilizamos-te um manual em português. Se o leres, perceberás em pouco 
tempo como tirar o máximo partido do programa e como podes usá-lo num trabalho 
que tenhas de realizar para Educação Visual. 

Animação stop-motion
A área do cinema de animação é um mundo verdadeiramente fantás-

tico. Todos nós nos sentimos apaixonados por alguns filmes de animação, 
também chamados filmes em stop-motion. A diferença entre estes filmes 
e os outros (os de imagem real) é que o processo de gravação é realizado 
fotograma a fotograma. 

O número de ferramentas digitais gratuitas que existem para anima-
ção é tão elevado que tivemos de condensar neste guia aquelas que são 
realmente as melhores e as mais diversificadas. Assim, esperamos que nas 
aulas de Educação Visual possas desenvolver alguns trabalhos e projetos 
nesta área. 
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OUTRAS FERRAMENTAS

• Animator DV

  Página na Internet: http://www.animatordv.com/ 
 Página para descarregar o Animator DV: http://www.animatordv.com/download_free.php
  Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_animator_dv.pdf 

• Monkey Jam

 Página na Internet: http://www.giantscreamingrobotmonkeys.com/monkeyjam/index.html
 Página para descarregar o MonkeyJam: http://www.mediafire.com/?0dtzljf5uq0 
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_monkeyjam.pdf 

Explorar o Plastic Animation Paper

 
totalmente gratuito, mesmo na sua versão Pro 
(profissional). Depois de o descarregares deves 
instalá-lo. O download é rápido, pois o ficheiro 
de instalação é pequeno e a própria instalação 
é muito rápida e simples.

barra de ferramentas onde podes selecionar 
e ativar mais quatro caixas de ferramentas 
adicionais.

em fase de realização. Do lado esquerdo, na 
vertical, podes ver os fotogramas já desenhados. 
Podes ver também que as quatro caixas de 
ferramentas estão todas ativas.

2 
iniciar os teus projetos de animação em 2D — 
desenho animado. O ambiente de trabalho do 
programa é muito simples de utilizar nas suas 
funções mais básicas.

4 
como quiseres. Esta opção pode ser útil para 
criares caixas com as ferramentas que mais 
utilizares.

6 
entre desenhos. No lado direito da interface, 
podes ver a caixa de ferramentas principal, que 
está sempre ativa. As potencialidades deste 
programa são imensas e aconselhamos-te a 
ver o manual que que está em português e é 
muito completo.
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A compreensão do mundo e das suas formas, sejam naturais ou criadas 
pelo Homem, é um dos aspetos importantes da Educação Visual. As formas 
bi e tridimensionais, o movimento, os materiais e as suas texturas fazem 
parte de um universo visual com o qual convives todos os dias. Nesta pers-
petiva, apresentamos-te agora algumas ferramentas digitais com as quais 
podes explorar estes mundos e pôr a tua imaginação a funcionar, criando 
projetos bastante aliciantes.

A Forma6

Página na Internet: http://www.pixologic.com/sculptris/ 
Página para descarregar o Sculptris: http://www.pixologic.com/sculptris/ 
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sculptris.pdf 

Sculptris
A partir do sítio na Internet da Pixologic, está disponível este software gratuito para 

sistemas operativos Windows e Mac. Necessitas de preencher um pequeno registo 
para poderes descarregar e depois instalar o software. 

Depois de instalado, vais reparar que este programa não é mais do que uma ferra-
menta de modelação 3D. Mas, ao contrário de outras aplicações, com esta podes 
praticamente esculpir um modelo. Utilizando o rato e o teclado (com teclas de atalho), 
consegues fazer levantar volumes ou baixá-los, criar formas verdadeiramente surpre-
endentes e realistas às quais se podem aplicar texturas. No fim, podes exportar 
o trabalho como imagem, num formato que permita usá-lo noutro programa 3D ou até 
mesmo para o utilizares em jogos (no caso mais profissional, para programadores). 
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os botões para as múltiplas funções deste 
software. São muito simples de utilizar e 
de entender, tendo em conta o efeito que 
proporcionam.

de o descarregar para o teu computador para 
depois ser instalado e começares a usá-lo. O 
processo é muito simples e rápido.

2 Depois de instalares o Sculptris, podes abri-
-lo. O programa vai iniciar com o ambiente de 
trabalho que vês na imagem. A parte central é 
ocupada por uma esfera pronta a ser esculpida 
por ti. No canto inferior direito, há um pequeno 
guia de apoio para te ajudar a utilizar as teclas 
de atalho (fundamentais neste programa). 

2 Depois de instalares o Sculptris, podes abri-

manual do programa, onde poderás ver os 
diversos efeitos e funções de cada botão ou 
ferramenta, bem como as teclas de atalho de 
que irás necessitar.

queiras continuá-lo noutra altura, deves 
guardar o projeto no teu computador. Estes 
trabalhos podem também ser exportados para 
serem utilizados noutros programas, como por 
exemplo nos de 3D.

Sculptris para aprenderes as suas principais 
funções. A pouco e pouco, vais perceber como 
é fácil esculpir com este programa. Quando 
criares um objeto, podes ainda enriquecê-lo 
aplicando-lhe texturas.

OUTRAS FERRAMENTAS

• Art of Illusion (formas bi e tridimensionais)

 Página na Internet: http://www.artofillusion.org/index
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_art_of_illusion.pdf

Explorar o Sculptris
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Página na Internet: http://www.artnatomia.net/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_artnatomy.pdf

Antropometria | Ergonomia
Para o desenho da figura humana é fundamental que tenhas conhecimento 

das noções básicas deste tipo de trabalho. Como verificaste no teu manual, 
ao estudo das medidas e proporções do corpo humano chamamos antropo-
metria. A ergonomia também é importante, pois trata da relação do corpo 
humano com os objetos, tornando-a o mais satisfatória e eficiente possível. 

Vamos então apresentar-te algumas ferramentas interessantes para esta 
área, não esquecendo que anteriormente já referimos algumas que podem 
ser úteis.

Artnatomy
Trata-se de uma aplicação online que te permite ver e estudar ao pormenor o rosto 

humano: os ossos, os músculos e a forma como o rosto responde a determinadas 
expressões do ser humano. É uma ferramenta gratuita, que funciona integralmente 
online, sem necessidade de instalação (apesar de ter uma versão para ser descarre-
gada que é paga). Com a ajuda do Artnatomy podes aprender a desenhar um rosto 
humano, com as suas formas, expressões e texturas. Experimenta!
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OUTRAS FERRAMENTAS

• Posemaniacs (antropometria e ergonomia)

 Página na Internet: http://www.posemaniacs.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_posemaniacs.pdf

• Google SketchUp (formas bi e tridimensionais)

 Página na Internet: http://sketchup.google.com/intl/pt-BR/index.html
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_google_sketchup.pdf

No segundo nível, a quantidade de efeitos e variáveis 
a escolher é quase infinita. A partir de um rosto pré-
definido, podemos fazer alterações com quase todos os 
efeitos possíveis e imaginários. Desta forma, conseguimos 
analisar como reagem os músculos da face a determinadas 
expressões. Torna-se mais fácil compreender o rosto humano 
e, por isso, ganhamos maior capacidade de o desenhar.

Explorar o Artnatomy

Esta ferramenta funciona totalmente 
online e está disponível em espanhol e inglês. 
Se sentires dificuldades em compreender, pede 
ajuda aos teus professores. Existe também 
uma versão para download com as mesmas 
funcionalidades, mas tem de se pagar.

Esta ferramenta funciona totalmente 

3 Na introdução, encontras a explicação 
das características de todas as secções da 
ferramenta e as instruções de utilização. 
Na primeira vez que usares o Artnatomy, é 
aconselhável que visites este espaço. Depois, 
podes começar o teu trabalho.

Na introdução, encontras a explicação 

a escolher é quase infinita. A partir de um rosto pré-
definido, podemos fazer alterações com quase todos os 
efeitos possíveis e imaginários. Desta forma, conseguimos 
analisar como reagem os músculos da face a determinadas 
expressões. Torna-se mais fácil compreender o rosto humano 
e, por isso, ganhamos maior capacidade de o desenhar.

Depois de selecionada a língua, és 
encaminhado para um blogue, onde te explicam 
porque foi criado o Artnatomy. Podes, em 
seguida, ver uma pequena introdução ou entrar 
de imediato na aplicação.

Depois de selecionada a língua, és 

e outro elaborado e completo. Nos menus 
que existem do lado direito da face, podes 
seleccionar diversas opções. Cada mudança 
produz um efeito que vai alterar o rosto 
escolhido.
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Página para descarregar o LEGO Digital Designer: http://ldd.lego.com/download/default.aspx
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual-_lego_digital_designer.pdf

LEGO Digital Designer
Certamente que conheces as famosas construções Lego, pois são intemporais. Tu 

brincaste com elas, os teus pais também, se calhar até os teus avós se entretiveram 
com esta invenção dinamarquesa. Mas mais do que brincar ou jogar, construir com 
Lego também é aprender. 

A Lego criou um software chamado LEGO Digital Designer, um programa gra-
tuito que podes instalar no teu computador (com sistema operativo Windows ou Mac). 
Depois, podes fazer as tuas construções e criações, das mais simples às mais comple-
xas, incluindo as de lego técnicos. Podes começar uma construção a partir do ponto 
zero, sem nenhuma referência, ou então reconstruir um modelo já existente. Podes 
ainda trabalhar online, acedendo a mais modelos, e até enviar a tua construção final 
para a LEGO. Há sempre a possibilidade de eles acharem o teu projeto interessante 
e decidirem editar a tua proposta.

 Natureza das estruturas | Estrutura 
e função
Aprendeste anteriormente a importância das Formas. Aqui, vais poder 

explorar aquilo que aprendeste no teu manual de Educação Visual sobre a 
Estrutura, a natureza das estruturas e as suas funções. Vamos apresentar-te 
algumas ferramentas digitais que te auxiliarão nessa aventura, certamente 
divertida mas também muito importante para a tua aprendizagem.

A Estrutura7
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OUTRAS FERRAMENTAS

• Urban Painter (estrutura, formas e módulo/padrão)

 Página na Internet: http://sites.google.com/site/ivdovin/up2
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_urban_painter.pdf

• Tessellations (estrutura, formas e módulo/padrão)

 Página na Internet: http://gwydir.demon.co.uk/jo/tess/index.htm
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_tessellations.pdf

podemos selecionar os legos, alterar as cores 
e aceder a outras funções.

5 A partir desta caixa de ferramentas, 
podemos ainda construir mais elementos e 
modificar outros, usando a variedade de peças 
disponíveis.

a partir de uma plataforma completamente 
vazia. Os resultados podem ser surpreendentes. 
No final, podes encomendar a estrutura que 
criaste ou submetê-la para a LEGO, na esperança 
de que seja uma das construções a comercializar 
pela empresa.

No exemplo, escolhemos um modelo que 
se pode alterar e redefinir. Para isso, basta 
selecionar os elementos e modificá-los.

do programa que, apesar de estar em inglês, 
é muito fácil de compreender. Então, és convidado 
a escolher um dos tipos de lego a trabalhar: podes 
optar por criar uma construção totalmente nova 
ou então escolher um modelo que podes alterar.

é descarregá-lo para o teu computador e depois 
instalá-lo. É um processo muito simples que 
certamente já estás habituado a realizar.

Explorar o LEGO Digital Designer

No exemplo, escolhemos um modelo que 

A partir desta caixa de ferramentas, 
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Página na Internet: http://media.academyart.edu/freeclass/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_how_to_draw_a_head.pdf 

How to Draw a Head
O How to Draw a Head é uma aplicação online que funciona diretamente no 

teu navegador de Internet, sem necessidade de instalares qualquer software. Permite 
que aprendas, passo a passo, como se desenha uma figura humana, mais especifica-
mente uma cabeça e um rosto. Esta aprendizagem será certamente importante para 
a disciplina de Educação Visual.

408243 034-039.indd   36 12/03/15   16:28



   Unidade 7 A Estrutura  37

OUTRAS FERRAMENTAS

• Pimp the Face (estrutura e forma do rosto) 

 Página na Internet: http://www.pimptheface.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pimp_the_face.pdf

• Make Human (estrutura e forma do corpo humano)

 Página na Internet: http://www.makehuman.org/ 
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_make_human.pdf

No final, há também a possibilidade de dares vida ao 
rosto, escolhendo algumas expressões faciais. Assim poderás 
compreender como funcionam os músculos da face e qual 
a melhor forma para os representar.

ou se quiseres acompanhar a visualização do 
vídeo com algum trabalho que estejas a fazer, 
podes sempre retroceder e avançar.

bastante pormenorizados. Assim, poderás 
aprender como fazer um rigoroso desenho do 
rosto humano, passo a passo.

em «getting started». Vais poder então analisar, 
passo a passo, o processo mais simples para 
desenhar um rosto. Basta carregares em cada 
número, numa ordem sequencial, para veres 
todas as fases.

Internet, és convidado a assistir a um pequeno 
vídeo sobre o tema. Poderás perceber um pouco 
mais sobre o que se pretende transmitir e, a 
partir daí, iniciar o trabalho.

Explorar o How to Draw a Head

rosto, escolhendo algumas expressões faciais. Assim poderás 
compreender como funcionam os músculos da face e qual 
a melhor forma para os representar.
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Página na Internet: http://www.geometricas.net 
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_geometricas.pdf

Geometria
Uma das componentes e um dos conteúdos mais importantes da Educação 

Visual é a Geometria. Apesar de, mais à frente neste guia, ires encontrar outras 
referências, apresentamos-te aqui uma que é verdadeiramente interativa e da 
qual te podes sempre socorrer para estudar e sempre que tenhas dúvidas.

Geometricas
O Geometricas é uma ferramenta digital que funciona integralmente online e 

foi criada pelo professor Tiago Carvalho, permitindo-te explorar os conceitos funda-
mentais da geometria. O processo de construção que analisaste e estudaste no teu 
manual pode agora ser visto aqui, passo a passo, de forma animada e com ferramen-
tas adaptadas à utilização no quadro interativo. É um bom meio para explorares o 
tema e para consultares quando tens alguma dúvida. O programa corre online, pelo 
que apenas precisas de ter uma ligação à Internet e ter o Adobe Flash Player ativado 
no teu browser. Não é necessário instalar mais nenhum programa.
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construção de um polígono estrelado, com 
a explicação completa de como o deves 
fazer. Por vezes, é muito importante ativares 
a legenda para que aquilo que vais fazendo 
seja acompanhado por texto.

outro menu onde tens de escolher nova opção.

Explorar o Geometricas

OUTRAS FERRAMENTAS

• Spiro (estrutura, formas e módulo/padrão)

 Página na Internet: http://sites.google.com/site/ivdovin/up2
 Página para descarregar o Spiro: disponível a partir de http://www.redetech.com/spiro/index.htm
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_spiro.pdf

• Educacionplastica.net

 Página na Internet: http://www.educacionplastica.net/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_educacionplastica-net.pdf

Internet chamado Geometricas. A exploração 
deste sítio é extremamente simples e prática.

geométricas, irás analisar um vídeo que a 
descreve, passo a passo. A qualquer momento, 
podes parar a animação, avançar e retroceder. 
 Existe também a uma caixa de ferramentas 
preparada para a utilização deste recurso com 
os quadros interativos.

secção que queres explorar.
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Página na Internet: http://colorschemedesigner.com/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_color_scheme_designer.pdf

Color Scheme Designer
Esta é uma aplicação que funciona integralmente online. Podes escolher uma cor e 

ver as suas complementares ou as suas harmonias, entre muitos outros aspetos. Está 
tudo ao teu alcance de forma muito simples e interativa. Não necessitas de instalar 
qualquer software e, de forma muito rápida, podes encontrar soluções ideais para os 
projetos que desenvolves.

 Natureza | simbologia | qualidades | 
contrastes
A teoria da cor é fundamental para compreenderes o mundo que te 

rodeia. Sem luz não haveria cor, como sabes. Mas há muitos mais aspe-
tos sobre a cor que já aprendeste no manual e na disciplina de Educação 
Visual: a natureza da cor, as suas qualidades, os contrastes, as harmonias 
e até a sua simbologia. Nesta secção do guia, vais poder encontrar algu-
mas ferramentas digitais que te vão guiar na aprendizagem do fascinante 
mundo das cores.

A Luz-Cor8
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OUTRAS FERRAMENTAS

• COLOUR lovers (exploração da cor)

 Página na Internet: http://pt-pt.colourlovers.com/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_how_to_draw_and_paint.pdf

• Color Schemer Online (exploração da cor)

 Página na Internet: http://www.colorschemer.com/online.html
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_color_schemer_online.pdf

composto por uma gama de cores que varia 
consoante as tuas opções. Mesmo depois 
da seleção, podes apurar a cor pelos seus 
constrastes e saturação na parte lateral 
esquerda.

5 Este exemplo mostra duas opções a partir da escolha de 
uma cor de base. A imagem de cima apresenta uma gama de 
cores em harmonia, mas monocromática, em tons vermelhos. 
Por sua vez, a imagem de baixo exibe complementariedade 
através de um trio de cores, tendo por base o mesmo 

menu. Aqui, podes escolher apenas uma cor, 
as complementares, uma tríade, os análogos, 
etc.

2 
cromático, onde podes selecionar as cores a 
partir das quais vais fazer o teu trabalho.

esta interface. A divisão das várias áreas é extre-
mamente simples e permite-te explorar alguns 
conceitos sobre a cor.

Explorar o Color Scheme Designer

5 
uma cor de base. A imagem de cima apresenta uma gama de 
cores em harmonia, mas monocromática, em tons vermelhos. 
Por sua vez, a imagem de baixo exibe complementariedade 
através de um trio de cores, tendo por base o mesmo 
Por sua vez, a imagem de baixo exibe complementariedade 
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Página na Internet: http://pixlr.com/
Manual do Pixlr: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pixlr.pdf

Fotografia
Entramos agora no maravilhoso mundo da fotografia. Uma experiência 

entusiasmante que está cada vez mais acessível a todos, até através dos tele-
móveis. Talvez não saibas, por seres demasiado novo, mas o fenómeno das 
máquinas fotográficas digitais é relativamente recente. Sim, é verdade, anti-
gamente as máquinas fotográficas necessitavam de um rolo com película que 
depois tinha de ser revelado — no início a preto e branco e depois a cores. 

Hoje, com o digital, tudo é diferente. Além da forma de revelar as fotos, 
outra diferença importante é a existência de ferramentas digitais para depois 
as editar.

Pixlr
Esta é uma excelente ferramenta de edição de imagem que te aconselhamos 

a utilizar. Funciona completamente online e só necessitas de um browser com o Adobe 
Flash Player e uma ligação à Internet. Além disso, está disponível em português 
e permite-te também desenhar e pintar.

O Pixlr é um software online que te permite editar as tuas imagens com tantas 
opções como outros programas de computador que são pagos. Este é gratuito e nem 
sequer é necessário criar uma conta de utilizador. A qualquer momento, podes guar-
dar os trabalhos no teu computador e mais tarde voltar a utilizá-los. Uma verdadeira 
maravilha que deves explorar.
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OUTRAS FERRAMENTAS

• Gimp (fotografia)

 Página na Internet: http://www.gimp.org/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_gimp.pdf 

• Sumo Paint (fotografia)

 Página na Internet: http://www.sumopaint.com/home/
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_sumo_paint.pdf 

5 Entre todas essas opções de filtros, 
podes explorar as que mais se adequarem 
aos teus projetos e trabalho. Nesta imagem, 
apresentamos-te um pequeno exemplo da 
aplicação de um filtro numa fotografia.

3 No topo da página, aparece a barra de 
menus com várias opções: ficheiro, edição, 
camadas, ajustamentos, filtros, etc. As áreas 
de ferramentas ficam, por defeito, do lado 
esquerdo e as janelas de navegação do lado 
direito.

4 Na imagem, podes ver as principais 
funções da barra de ferramentas. Como vês, as 
potencialidades do Pixlr são semelhantes às de 
qualquer software de edição de imagem. Além 
disso, a variedade de opções em ajustamentos 
e filtros é uma fantástica surpresa.

2 O ambiente de trabalho deste programa 
é semelhante ao de qualquer programa de 
edição e tratamento de imagem. Tem uma 
área de trabalho definida pelo utilizador, uma 
barra de ferramentas e outras janelas com as 
camadas e outras funções.

1 Ao entrares no sítio do Pixlr, encontrarás 
a indicação «Open image editor» que, com 
um clique, te permitirá abrir a interface da 
ferramenta.

Explorar o Pixlr
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Página na Internet: http://floorplanner.com/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_floor_planner.pdf 

Floor Planner
Agora apresentamos-te uma aplicação bastante simples de utilizar, mas com imen-

sas potencialidades. Esta ferramenta corre diretamente no teu navegador da Internet 
e apenas precisas de uma ligação à rede e de ter o Adobe Flash Player instalado. 
Depois, é necessário criar uma conta de utilizador (gratuita) para iniciar o trabalho, 
processo que é muito simples e rápido. 

Iniciada a aplicação, começamos pela organização de um espaço, desenhando 
a planta e passando depois para as divisões, as paredes, as portas, as janelas e outros 
objetos. É possível alterar as dimensões de todos estes elementos e até saber a área 
dos espaços criados. É possível aplicar texturas ou cores e, sempre que desejarmos, 
podemos carregar no botão 3D e, em poucos segundos, ver a nossa construção em 
três dimensões. 

Trata-se de um programa bastante útil para desenvolveres alguns projetos propos-
tos pelo teu professor (como por exemplo organizar um espaço para uma exposição 
na escola), onde podes aplicar os teus conhecimentos, com a vantagem adicional de 
estar em português.

Representação do espaço
Na Unidade 9 do teu manual, encontraste indicações muito úteis sobre 

o espaço e a sua representação. Estudaste a representação do mundo real 
no plano, as relações espaciais e ainda as técnicas de representação. Vamos 
agora dar-te a conhecer algumas ferramentas digitais que podes utilizar na 
disciplina de Educação Visual e que te ajudarão a pôr em prática alguns 
desses conhecimentos adquiridos.

O Espaço9
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OUTRAS FERRAMENTAS

• pCon.Planner (representação do espaço)

 Página na Internet: http://www.pcon-planner.com/pt/
 Página para descarregar o pCon.Planner: http://pcon-planner.com/pt/download.html
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_pcon_planner.pdf

Explorar o Floor Planner

ou exportá-lo como uma imagem, em vários 
formatos disponíveis. Mesmo que não concluas 
o teu trabalho, tens uma opção no menu que 
existe na parte superior do ecrã, para o guardar 
e continuar depois. 

2 Carregada a aplicação e já no teu painel 
de controlo do floorplanner escolhes iniciar 
um novo projeto. Abre-se então a interface do 
programa, com a vantagem de estar disponível 
em português.

1 Para iniciares a exploração desta ferramenta 
tens de criar uma conta de utilizador (gratuita). 
A única limitação que existe nas contas gratuitas 
é só poderes criar um projeto. De qualquer 
forma, podes exportar e imprimir esse projeto 

Para iniciares a exploração desta ferramenta 

A construção da planta é um processo 
simples e rápido. Todos os elementos são 
editáveis nas suas dimensões e podem facilmente 
ser eliminados. Podes sempre aumentar ou 
diminuir a escala a partir da opção de zoom 
no lado esquerdo do ecrã.

A construção da planta é um processo 

5 
momento: passar a planta para 3D (três 
dimensões). Com um simples clique em «3D» 
e a tua planta passa a ser visualizada em três 
dimensões. Podes rodá-la e ampliá-la como 
entenderes. Se for necessário, podes voltar atrás 
para editar a planta, carregando no botão «2D».

2 Carregada a aplicação e já no teu painel 

3 A partir da caixa de ferramentas podes 
começar por definir a unidade de medida 
(metros ou pés) e passar à construção da 
planta com divisões e outros elementos como 
portas, janelas, escadas, etc. Podes ainda 
incluir diversos tipos de mobiliário. Esta caixa 
de ferramentas é muito simples e basta escolher 
um elemento e arrastá-lo até à planta. Qualquer 
objeto pode ser redimensionado.

A partir da caixa de ferramentas podes 
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Página na Internet: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_vistas/
Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_vistas.pdf

Projecções — Geometria
Como te referimos em relação ao tópico anterior, na Unidade 9 do teu 

manual estudaste o espaço e a representação do espaço. É neste ponto 
que se inicia uma nova etapa da Educação Visual: a geometria e a repre-
sentação. 

Em seguida apresentamos-te aplicações muito interessantes que te 
podem ajudar a perceber como se visualiza no espaço e que certamente 
serão úteis para ti. Terão ainda mais importância no 9.º ano de escolaridade 
e, futuramente, caso escolhas um curso que tenha a disciplina de Geome-
tria Descritiva.

Vistas
Eis mais uma ferramenta online que te ajuda a aprender de forma interativa as 

várias formas de representação. O Vistas apresenta um conjunto de exercícios intera-
tivos (inclusivamente, manuais) para professores e alunos que podem ser descarrega-
dos livremente. Apesar de estar em espanhol, o programa apresenta uma linguagem 
acessível. Para acederes a esta ferramenta apenas necessitas de um navegador da 
Internet com o Adobe Flash Player instalado. Verás que é uma forma diferente e muito 
interessante de aprender.
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OUTRAS FERRAMENTAS

• Roomle (representação do espaço)

 Página na Internet: http://www.roomle.com/?locale=en
 Manual na Internet: http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_roomle.pdf

• Laboratório Virtual para o Estudo do Sistema Diédrico

 Página na Internet: http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/laboratoriosd/index.html
 Manual na Internet:  http://evtdigital.files.wordpress.com/2009/12/guia_e_manual_laboratorio_virtual_para_

estudo_sistema_diedrico.pdf

Explorar o Vistas

1 
do Vistas, vais ter acesso a uma interface com 
um menu superior onde encontras as várias 
secções deste sítio. Por exemplo, na secção 
de peças podes interagir com vários modelos 
tridimensionais que podes ver em vários planos.

1 

dedicada aos guias didáticos para alunos e 
professores. Ao navegar pelas ligações que 
vão surgindo, poderás abordar diferentes 
conteúdos e construir a tua aprendizagem.

Diédrico» que, entre outras matérias, te ajuda 
a compreender os diferentes tipos de retas ou 
planos.
 Aqui, podes também perceber como se 
visualiza e representa no plano.

exercícios muito apelativa e importante. Aqui, 
encontras um grande conjunto de questionários 
para resolver de forma interativa, que te 
permitem consolidar as tuas aprendizagens 
sobre esta temática.
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