
1.)TEMA: Aplicativo Babywearing 

1.1 Do que se trata o tema? Trata-se da criação de um aplicativo sobre o babywearing 

1.2 O que o projeto se propõe a fazer? Criar um aplicativo com informações sobre o                
babywearing: ergonomia, tipos de carregadores, benefícios do babywearing, orientações para          
carregar com segurança, fotos e vídeos de amarrações.  

1.3 Público alvo: a quem se destina? Pessoas interessadas em aprender mais sobre o              
babywearing. 

 

2.) JUSTIFICATIVA 

2.1 Qual relevância? Qual aplicabilidade? O que pretendem conhecer? Qual utilidade           
social e viabilidade? O aplicativo será uma ferramenta inovadora para a disseminação do             
babywearing, acessível para todos e que promoverá de forma organizada e de fácil             
compreensão, as principais informações sobre ergonomia, fisiologia e carregar.  

 

3.) OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral: simplificar e tornar acessível a todos os interessados as informações sobre              
o carregar com segurança. 

3.2 Objetivos específicos: atingir o maior número possível de pessoas, visando o incentivo ao              
carregar e educando para que adotem posturas corretas e respeitem a si e aos seus bebês                
quando estiverem carregando. Tornar o aplicativo uma referência em informação / instruções            
sobre o babywearing. 

Os objetivos devem ser: medidos, alcançados e ambiciosos, deve haver coerência e            
congruência entre os objetivos e as demais partes do projeto; 

 

4.) REVISÃO DE LITERATURA E MATERIAIS JÁ EXISTENTES SOBRE O TEMA 

4.1 O que já existe de estudo, material, imagem em relação ao tema que pode ser utilizado                 
no projeto e no desenvolvimento dele. Há dois aplicativos disponíveis na playstore referentes             
ao assunto (nenhum em português). A maior parte das imagens será produzida para o projeto.  

 

5.) METODOLOGIA (Materiais e métodos) 

Selecionar as principais estratégias para a efetivação e execução do projeto. Fazer o que?              
Como fazer?Onde?Quando?Como medir e avaliar?  

Explicações de conteúdos, ilustrações e vídeos com instruções de amarrações e ajustes.  

Como fazer? Cada integrante do grupo participará de algum vídeo ou fará a arte e todas ajudarão a                  
compor os textos 

Onde? De maneira digital, será compartilhado com o grupo, antes da publicação na plataforma. 

Quando?Como medir e avaliar? As tutoras farão a análise e podemos fazer pesquisa com o               
público alvo. 

 

6.) HIPÓTESES E RESULTADOS ESPERADOS 



O que esperam como resultado do projeto. 

Tornar o carregar ergonômico simples e acessível para todos, conquistar mais usuários para o              
babywearing. Desfazer o mito de que carregar de forma ergonómica implica amarrações super             
complicadas e que fica mais caro do que comprar carregadores impróprios. 

 

7.) RECURSOS 

O que o projeto necessita de recurso para ser desenvolvido? 

7.1 Recursos humanos: Alunas, tutoras para análise e ajustes. 

7.2 Recursos materiais: Carregadores, boneco de peso, celular, computador para edição. 

7.3 Recursos financeiros: Tentar viabilizar app de maneira gratuita. 

 

8.) CRONOGRAMA 

o cronograma é a distribuição das atividades relacionadas com o projeto no tempo             
previsto para a execução do trabalho conforme os prazos. 

Estimativa: 

Actividades / Meses Abril Maio Junho Julho Agosto 

Desenvolvimento escrito do projecto 10/04     

Criação da aplicação: pesquisas de campo      
(virtuais ou presenciais, podemos pedir     
autorização para pesquisar no bem carregar,      
ou pesquisamos nos grupos de     
carregadeir@s o que o público-alvo gostaria      
de ver na app) 

15/04 01/05    

Criação da app: Pesquisa/ selecção de      
conteúdo informativo 

 01/05  15/07  

Criação da app: Pesquisa e selecção de       
imagens 

 01/05  15/07  

Criação da app: Pesquisa/ realização /      
selecção de vídeos 

 01/05  15/07  

Criação da app: Período de teste (tempo em        
que fazemos publicidade, e vemos se a app        
vai de encontro à expectativa do utilizador,       
ou se necessitamos de fazer alterações) 

   15/07 a  
29/07 

 

Alterações necessárias após período de     
teste 

    29/07 a  
30/07 

Entrega da app pronta     30/07 

 
9.) Resultados 
 



Foi feito um planejamento do aplicativo, contendo layout, menus, conteúdos relevantes a            
serem abordados, tutoriais a serem publicados (com o objetivo de atender as expectativas             
do nosso público-alvo), bem como a escolha das marcas e porta-bebês a serem utilizados              
(priorizando marcas de babywearing brasileiro e/ou marcas parceiras / apoiadoras da           
Escola Bebê no Pano). 
 
Os conteúdos de outros projetos (Carregar ergonômico ilustrativo e Babywearing em libras),            
foram utilizados, mediante autorização / menção / créditos nas páginas do aplicativo / site. 
 
A execução dos tutoriais, foi distribuída entre as participantes de acordo com a familiaridade              
com a amarração e disponibilidade, e acordado com as mesmas a mesma padronagem de              
fotos (fundo branco, roupa totalmente preta), a ser entregue juntamente com os textos             
descritivos referente a cada foto. 
 
O aplicativo foi lançado na play store em 28/07/2019 sob o link:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.slingfacil 
e publicado na rede social instagram em 30/07/2019, além de amplamente divulgado            
através de repost das alunas, da escola Bebê no pano e de outros perfis ligados ao                
babywearing. 
 
Atualmente com quase 200 downloads, devido à grande demanda de usuários que não tem              
aparelhos na plataforma android, foi construído um site com todo o conteúdo do aplicativo,              
sob o endereço: https://slingfacil.wixsite.com/appslingfacil . 
 
Recebemos muitos feed backs positivos dos usuários quanto à funcionalidade, conteúdos e            
relevância do aplicativo. 
 
10.) Conclusão 
 
Após o planejamento e execução do projeto observamos que o mesmo preencheu uma             
lacuna no âmbito digital, referente ao acesso de conteúdo rápido e unificado aos             
interessados e usuários do babywearing, popularizando o uso dos carregadores          
ergonômicos.  
 
Resumo para a biblioteca 
 
Nome do projeto: Aplicativo de babywearing Sling Fácil 
Resumo: Aplicativo de babywearing, criado com o objetivo de difundir e conquistar mais             
famílias para o carregar ergonômico.  
Contém informações sobre o carregar, posições não recomendadas, tutoriais e amarrações           
com diversos carregadores ergonômicos, tutoriais em libras e uma seção sobre as            
integrantes do projeto e a escola na qual realizaram a formação. 
Conteúdo disponível na play store:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.slingfacil 
e na internet: https://slingfacil.wixsite.com/appslingfacil  
Perfil do instagram: https://www.instagram.com/slingfacil/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.slingfacil
https://slingfacil.wixsite.com/appslingfacil
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.slingfacil
https://slingfacil.wixsite.com/appslingfacil
https://www.instagram.com/slingfacil/
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