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Público-alvo: 

Breve Descrição: 

Objetivos: 

Recursos: 

Descrição da Atividade: 

 
 
 
 3.º ciclo 

 
 
 
 
 Esta atividade visa proporcionar aos alunos a criação e edição de imagens criativas e originais. Através 

da aplicação LiPix 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). 

 
 
 
 
 Transformar fotografias em recordações memoráveis; 

 Criar colagens fotográficas originais, usando imaginação e criatividade; 

 Partilhar fotografias de forma original, por e-mail, sistemas de mensagens instantâneas ou através 
das redes sociais. 

 
 
 

 
 Equipamentos: Dispositivo móvel iOS ou Android com ligação à Internet Aplicações: LiPix, Correio 

eletrónico, Mensageiro instantâneo, Rede social; 

 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. 

 
 
 
 
 Certifique-se antecipadamente que os alunos possuem smartphones ou tablets e verifique que 

possuem fotografias que desejem partilhar já registadas nos seus dispositivos; 

 Caso contrário, será necessário reservar um tempo da sessão para que façam alguns registos 
fotográficos; 

 Para despertar 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 particularmente estimulante incentivar os alunos a conversarem sobre uma 
fotografia que tenham em seu poder; 

 Exemplifique como devem proceder à instalação da aplicação. Se necessário, 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 colagem de fotografias, com uma composição original, usando 
toa a sua criatividade, 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.. 
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Sequência: 

 A atividade pode ser concluída com a captura de imagens e a criação de uma colagem fotográfica 
acerca da atividade realizada que depois será partilhada e comentada no Facebook do grupo.  

 
 
 
 
 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. 


