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A educação infantil é de suma importância para o desenvolvimento da sociedade. Para 
incrementar as aulas, existe uma prática entre os professores de construção de recursos 
desenvolvidos a partir de seus conhecimentos pedagógicos. Entretanto, há importantes 
princípios de design que podem estar sendo desconsiderados. O fornecimento de ferramentas 
de design para os professores pode garantir o desenvolvimento de produtos mais eficientes 
para aplicação em sala de aula no que tange a funcionalidade, segurança, durabilidade e 
aceitação. No mundo em que vivemos, as informações estão, em qualidade e volume, sujeitas 
às redes digitais, assim, os aplicativos se mostram uma boa alternativa para compartilhamento 
de projetos entre os professores, bem como de acesso a ferramentas de design que possam 
enriquecer suas produções. Levando isso em consideração, este projeto iniciou-se com uma 
revisão bibliográfica. A partir da revisão, foi feita uma seleção de parâmetros aplicáveis ao 
processo criativo dos professores. Os dados desta seleção foram usados para produzir um 
protótipo de aplicativo de compartilhamento e consulta voltado para os professores do ensino 
infantil. Esse aplicativo submeteu-se a uma análise heurística e seus resultados discutidos 
formaram a conclusão, levantando pontos de acertos e erros, as contribuições da pesquisa e as 
sugestões para novas investigações. Ao final, é apresentada a proposta de projeto para 
aplicativo que atende aos requisitos levantados. 
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