
Vamos aprender mais sobre Sketchnotes 
INTERNATIONAL SKETCHNOTE CAMP 2018 

 
 
Temos uma mensagem importante para si e gravámos um vídeo para ser mais rápido. 
 
Join us International Sketchnote Camp 2018 #ISC18LX (1m09s) 
https://www.youtube.com/watch?v=K5VuqpsAwSE 
 

O que são Sketchnotes? São notas que combinam texto e desenhos simples para expressar ideias 
utilizando imagens e palavras que o cérebro consegue processar de forma mais célere e eficaz. 
 
Mais informação: 
O evento que estamos a organizar chama-se International Sketchnote Camp 2018. Será em Lisboa, de 20 
a 22 de Setembro de 2018. Contamos ter cerca de 150 a 200 pessoas. Temos neste momento já cerca de 
70 pessoas confirmadas. 
 
Como pode fazer a inscrição no evento? 
Para mais informação ou inscrição no evento, pode fazê-lo em https://sketchnotecamp.wordpress.com 
ou https://bit.ly/ISC18LX. Bilhetes à venda até 15 de Setembro de 2018! 
Página de Facebook: https://www.facebook.com/InternationalSketchnoteCamp2018/   
 
Qual o preço dos bilhetes? 

Existem quatro bilhetes diferentes, que contemplam uma redução de 50% ao valor inicialmente 
previsto. Todos os preços incluem IVA (23%). 
- Bilhete Normal (Evento completo 3 dias) – 129€ 
- Bilhete 2 dias (20 e 21 de Setembro) – 79€ 
- Bilhete 1 dia (22 de Setembro) – 79€ 
- Jantar de Sábado – 43.92€. 

 

Bilhetes à venda em: https://bit.ly/ISC18LX 

 
O que são sketchnotes? 
Sketchnote é o nome que o Mike Rohde deu às suas notas visuais. Notas que não incluem apenas texto, 
mas também rabiscos, esboços ou desenhos. É possível até que utilize esta técnica mas desconhecia que 
tinha este nome. Por exemplo, os mapas mentais ou mapas conceptuais são exemplos de sketchnotes. 
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Porque é que os Sketchnotes são importantes na Formação e Consultoria? 
Por três motivos, 1) A Teoria da Dupla Codificação de Paivio. Os Sketchnotes utilizam ambos os sistemas: 
Verbais e Visuais. 2) O Efeito de Desenhar demonstrou que quando desenhamos memorizamos melhor 
o que queremos memorizar. 3) O cérebro compreende muito mais rapidamente uma imagem do que 
palavras. É caso para dizer que “Uma imagem vale por mil palavras”. 
Por estes motivos, quanto mais cedo formadores, consultores e restantes profissionais começarem a 
utilizar Sketchnotes, mais eficaz será a comunicação e a compreensão. 
 
Qual é o tema e subtemas do evento? 
O tema do International Sketchnote Camp é "O Futuro da Visualização", com três subtemas:  

- Educação - A utilização dos sketchnotes na aprendizagem (Ensino e Formação) e como ensinar 
os alunos e formandos a fazerem os seus sketchnotes 

- Business - Como utilizar os sketchnotes em contexto empresarial, seja em formação, 
consultoria, comunicação interna ou gestão de projectos, entre outros 

- Sketchnote Technique - Como aprender a fazer melhores sketchnotes. 
 
Que sessões e oradores já estão confirmados? 
O evento terá mais de 50 sessões e por se tratar de um evento com o formato Barcamp, parte das 
sessões serão decididas no próprio evento por iniciativa dos participantes. As seguintes sessões já estão 
pré-agendadas e pode consultar mais informação em https://sketchnotecamp.wordpress.com/agenda/. 
 
Porque consideramos este evento importante para a Formação e Educação? 
Será uma oportunidade única de aprender mais sobre esta forma de aprender, comunicar e organizar 
ideias, de conhecer pessoas de todo o mundo que já fazem parte desta comunidade, e também de 
integrar estas práticas no seu dia-a-dia. Contamos ter cerca de 120 a 150 pessoas, estando já cerca de 
90 confirmadas. É a segunda edição deste evento, a primeira vez que se realiza em Portugal. 
 
Qual o público alvo para este evento? 
Pelos temas que serão abordados, o evento será muito útil para formadores, consultores, professores, 
gestores de projecto, pessoas ligadas à comunicação, marketing e vendas. 
 
Onde se realizará o evento? 
No dia 20 de Setembro o evento decorrerá no LUX Park Hotel Lisboa, na Rua Padre António Vieira 32, 
1070-015 Lisboa. Nos dias 21 e 22 de Setembro o evento decorrerá na Universidade NOVA de Lisboa, no 
Campus de Campolide. 
 
Quem pode contactar se necessitar de mais informação? 
Pode contactar os organizadores do evento: 
Luís Gonzaga, +351 961624027, luis.gonzaga@fullfill.pt, Twitter @LuisGonzagacom 
Daniel Lança Perdigão, +351 911009001, dlperdigao@upsideup.pt, Twitter @UpSideUp_PT 
 
Apoios: 
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