
“Conectividade”
Uma característica central da tecnologia é a conectividade, ou seja, a capacida-
de de interligar plataformas, sistemas, aplicações... Contudo, qual será o poten-
cial da tecnologia para promover a conectividade? Por outras palavras, de que 
forma é que a tecnologia pode contribuir para ligar as pessoas, social, emocio-
nal ou profissionalmente uma às outras?
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Este ano, a conferência Interaction Design and Children 2022 convida as crian-
ças de todo o mundo a participar num Desafio que tem o tema “Conectividade”. 
Convidamos as crianças a imaginar e apresentar as suas ideias sobre como é 
que a tecnologia pode facilitar a ligação entre pessoas que vivem perto e/ou 
longe umas das outras, que têm a mesma idade ou idades diferentes, que têm 
formações sociais e culturais semelhantes e/ou diferentes, etc. Em suma, 
como é que a tecnologia pode conectar criativamente, por 
exemplo, pessoas, pessoas e animais, pessoas e objetos, etc.?
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Estas questões podem 
ajudar a imaginar e 

propor soluções para 
criar conexões em 

todo o mundo:

• Como podemos conectar crianças de diferentes países? 
• Como podemos conectar pessoas que têm necessidades semelhantes ou opostas? 
• Como podemos conectar pessoas de todo o mundo ultrapassando as diferenças 
   de fuso horário? 
• Como podemos conectar pessoas independentemente das diferentes línguas 
   que falam? 
• Como podemos incentivar as conexões entre pessoas dispostas a resolver a
   lguns dos problemas que o nosso planeta enfrenta actualmente? 
• Como podemos conectar pessoas e animais de estimação ou objectos de
   uma forma significativa?
 • Como podemos promover conexões inclusivas?

Queremos ver a tua visão de como a tecnologia poderia ajudar a tornar todas as 
conexões acima referidas e muitas outras possíveis. Como seria essa tecnolo-
gia? Como é que funcionaria? Como é que essa tecnologia resolveria uma ou 
mais necessidades de conexão? Não há respostas erradas, apenas muita criati-
vidade. Planeia, desenha, constrói e mostra como é que a tua tecnologia funciona!

                                            

ACM Interaction Design and Children (IDC) conference 2022

@
do

ug
m
en

eg
az

zi



Fases do Desafio 
& Submissão

Fase 1 - Apresentação das ideias das crianças
 Na Fase 1 do Desafio do IDC 2022, as crianças de todo o mundo são convidadas a 
submeter as suas ideias sobre o tema “Conectividade”. 

As submissões podem ser individuais ou em equipa, por exemplo, uma turma, ou mesmo 
em colaboração com outras escolas, clubes, cidades, ou países. Há duas categorias: 1) 
até aos 12 anos de idade e 2) dos 12 aos 17 anos de idade. Cada equipa é convidada a 
preencher um formulário simples (que estará disponível no website do IDC'22) com uma 
breve descrição da sua ideia juntamente com desenhos, fotografias ou outros ficheiros 
para explicar a sua ideia.

As equipas podem escolher a melhor forma e os meios para exprimir e partilhar as suas 
ideias. A consulta do material apresentado nas edições anteriores pode ajudar. As ideias 
recebidas constituirão a base para a segunda fase do Desafio.

Uma vez que queremos conectar as crianças de todo o mundo, todas as submissões 
devem ser feitas em inglês.
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Para te inspirares, vê as propostas das edições anteriores:
bityli.com/MKPDXX
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Fases do Desafio 
& Submissão

Fase 2 - Dar vida às ideias propostas pelas crianças 
Desafio Adulto (categoria acima de 18 anos de idade)
Na Fase 2, partindo das propostas submetidas pelas crianças na fase 1, convidamos 
investigadores e designers a submeter um conceito / protótipo de design. A submissão 
deve incluir um resumo de 2-4 páginas (excluindo referências e agradecimentos) em 
formato CHI Extended Abstracts, e um pequeno vídeo de 1 minuto de apresentação do 
conceito. Assim como qualquer material suplementar (por exemplo, desenhos, esboços, 
fotografias) para explicar o conceito.

As submissões serão avaliadas pelas crianças que submeteram as suas ideias com 
base nos vídeos, e pelo júri adulto, que considerará o resumo e todos os demais mate-
riais submetidos. 

Será selecionada uma amostra das submissões com base em temas habitualmente 
recorrentes, perspectivas e soluções inovadoras, e elementos de design surpreendentes.  
Esta amostra será avaliada por investigadores especialistas e pelas crianças que partici-
param, que escolherão as três propostas finalistas.

Os três finalistas de cada categoria serão convidados a apresentar um protótipo ao 
público da IDC’22 durante a conferência.
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Fases do Desafio 
& Submissão

Fase 2 - Dar vida às ideias propostas pelas crianças
Desafio Júnior (categorias: até 12 anos e dos 12 aos 17 anos)

As ideias submetidas pelas crianças podem não só inspirar designers e investigadores 
para criar um conceito de design, mas também outros adolescentes e outras crianças. 
Assim, convidamos também os adolescentes e as crianças a apresentarem uma propos-
ta para implementar as ideias submetidas na fase 1. Para tal, devem submeter um vídeo 
com o máximo de um minuto apresentando o conceito e uma explicação de 2-4 páginas 
escrita em inglês. Os trabalhos serão avaliados pelo júri infantil com a ajuda do júri 
adulto. Os finalistas serão seleccionados com base em temas habitualmente recorren-
tes, perspectivas e soluções inovadoras, e elementos de design surpreendentes. 

Especificamente,

   • O vídeo não deve ser superior a 1 minuto.
   • O vídeo deve ser em formato MP4.
   • Pode ser utilizada qualquer ferramenta para criar o vídeo.
   • A apresentação pode ser acompanhada de material suplementar 
      (por exemplo, desenhos, esboços, fotografias, etc.).

Os três finalistas de cada categoria serão convidados a apresentar o seu protótipo/
artefacto ao público da IDC durante a conferência. 
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Datas importantes
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• Fase 1 - Submissão de ideias das crianças para o desafio: até 23 de janeiro de 2022
• Fase 2 - Desafio de Investigação & Design será lançado a: 14 de fevereiro de 2022 
• Fase 2 – Submissão para o Desafio de Investigação & Design: até 03 de abril de 2022 
• Notificações aos finalistas do concurso até 25 de abril de 2022
• Prazo para submissão da versão final: 8 de maio de 2022
- Apresentação na conferência: 29 - 30 de junho de 2022


