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Módulo 3

Sessão 6
Guia didático do professor

TODOS PODEMOS SER CRIATIVOS

1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinâmicas

6 · Resultados

15’

2 · Materiais

Compreender que o processo criativo é orientado em função de uma análise prévia do 
problema.

Interiorizar que a criatividade é uma técnica e que pode ser utilizada de forma 
estruturada.

Conhecer e aplicar técnicas de criatividade.

Interiorizar que as ideias têm de ser avaliadas em função de critérios objetivos.
 

Recordar os exemplos utilizados na sessão anterior. As equipas compartilham 
o trabalho de campo realizado e integram-no no modelo “O que sabemos”. 
O objetivo é identificar oportunidades, opções e conceitos que valem a pena 
desenvolver aplicando o pensamento criativo como ferramenta.

Utilização de ferramentas criativas para gerar ideias. Para isso é importante 
que, em primeiro lugar, os alunos identifiquem com clareza qual é a 
pergunta/necessidade a que se quer dar resposta. A seguir, seleciona-se a 
ferramenta criativa em função do tipo de desafio:

• Gerar rapidamente muitas respostas a uma pergunta com a participação de todos: 

brainwriting.

• Gerar conceitos e propostas como resposta a um desafio muito amplo: brainstorming.

• Repensar um produto ou serviço que já existe: scamper.

Utilizando o modelo do modelo “Avaliação de ideias”, cada equipa deve 
avaliar as ideias que forem consideradas mais interessantes. É preciso não 
esquecer que existe a possibilidade de combinar duas ou mais ideias.

Por fim, cada grupo deve selecionar a ideia/oportunidade de empreendimento 
que vai desenvolver no seu projeto. Como sempre, no final de cada módulo, 
as equipas devem preencher um modelo de resultado do módulo como forma 
de síntese.

- 3 fichas de ejemplos (S5B)

- 1 modelo “Brainwriting” por equipa  (S6A) 

- 1 modelo “Brainstorming” por equipa  (S6B)

- 1 modelo “Scamper” por equipa   (S6C)

- 1 modelo “Avaliação de ideias” por equipa  (S6D)

- 1 modelo “Guia: a oportunidade” por equipa  (S6E) 

- 1 modelo “Resultado do módulo: a oportunidade” por equipa  (S6F)

Em função dos vários problemas e soluções propostos poderá ser realizada 
uma seleção prévia dos materiais que vão ser utilizados. Não é necessário 
usar todas as dinâmicas de criatividade dispoíveis.

3 · Estrutura temporal da sessão

Resultados

Exemplos

Dinâmicas
20’

20’

15’

20’

20’
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Guia didático do professor

TODOS PODEMOS SER CRIATIVOS

O que é Modo Operativo

15’

Objetivo

Utilização de toda a informação recolhida na sessão anterior e durante o 
trabalho de campo para obter uma visão o mais ampla e heterogénea possível 
sobre o problema. Esta informação deverá orientar o início de desenvolvimento 
do processo criativo.

Dispor de uma base de conhecimento que permita desenvolver com êxito o 
processo criativo.

Material:
- 3 fichas de exemplos (S5B)

- 1 modelo “O que sabemos” por equipa, proveniente da sessão anterior 

- 1 modelo “O que encontrámos” por aluno, proveniente do trabalho de campo

Os membros de cada equipa têm de compartilhar o trabalho realizado mediante 
o modelo “O que encontrámos”. Toda essa informação deve servir para construir 
o mapa de conhecimento de cada equipa. À medida que se vai juntando mais 
informação a este mapa podem surgir comentários, dúvidas, propostas, reflexões, 
etc. (Porque é que não o melhoramos? Como é que tinham feito se ...? Porque é 
que não…?). Um elemento de cada equipa tem de recolher todas estas reflexões 
e perguntas, uma vez que estas são as inspirações que vão dar origem às várias 
dinâmicas criativas que se vão iniciar a seguir.
No caso das equipas se encontrarem bloqueadas é possível reutilizar os exemplos 
da sessão anterior, usando-os como metáfora para inspirar soluções para os 
diferentes problemas.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 3

Sessão 6
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Guia didático do professor

TODOS PODEMOS SER CRIATIVOS

O que é Modo Operativo

20’

Objetivos

Utilização de ferramentas de criatividade para gerar ideias que ajudem a 
conceber, melhorar ou complementar soluções para os problemas a resolver 
selecionados por cada equipa.

Compreender que a criatividade é um processo estruturado e que 
existem ferramentas específicas em função dos objetivos.

Eliminar a crença de que a criatividade é uma capacidade que só 
possuem algumas pessoas.

Conhecer e aplicar técnicas de criatividade.

Material:

- 1 modelo “Brainwriting” por equipa  (S6A) 

- 1 modelo “Brainstorming” por equipa (S6B)

- 1 modelo “Scamper” por equipa  (S6C)

- Papel para anotar

Partindo do material originado em sessões anteriores, cada equipa utilizará 
ferramentas criativas para gerar ideias. A ferramenta criativa a usar será 
selecionada em função do tipo de necessidade:

Gerar rapidamente muitas respostas a uma pergunta com a participação de 
todos: brainwriting.

Gerar conceitos e propostas como resposta a um desafio muito amplo: 
brainstorming.

Repensar um produto ou serviço que já existe: scamper 

Cada uma destas dinâmicas tem associada uma folha de instruções diferente. É 
possível que uma equipa decida utilizar mais do que uma técnica. É importante 
recordar que alguém dentro da equipa se deve responsabilizar por anotar todas as 
ideias geradas.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 3

Sessão 6
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Material do aluno / Atividade

BRAINWRITING

Esta técnica vai permitir-vos gerar muitas respostas criativas a uma mesma pergunta num espaço de
tempo muito curto. O seu mecanismo é muito simples:

1

2

3

4

5

6

7

Módulo 3
Sessão 6

Sentem-se à volta das mesas formando um círculo de modo que possam escrever comodamente.

Cada um de vocês deve ter uma folha de papel e uma caneta. 

Abordem o desafio em forma de pergunta: como poderíamos…?

Cada pessoa responde rapidamente a essa pergunta na parte superior da folha de papel.

Assim que tiverem respondido, passem a folha de papel à pessoa que está sentada à vossa esquerda. 

Têm de responder outra vez à pergunta mas sem repetir nenhuma das respostas que já deram ou que esteja 
escrita na folha. 

Repitam esta operação de troca de folha umas dez vezes. Cada vez vos vai parecer mais difícil encontrar 
respostas diferentes e, portanto, terão de ser mais criativas.

No fim do processo cada folha de papel deverá conter dez respostas diferentes que, por sua vez, serão igualmente 
diferentes das de qualquer outra folha.

Modelo S6A
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Quando participam numa sessão de “chuva de ideias” ou brainstorming devem ter presente o seguinte:

Quantidade: quanto mais ideias, melhor. Nesta fase inicial de criatividade a quantidade de ideias é 
mais importante do que a sua qualidade.

Ser positivo: garantir que ninguém critica. É proibido dizer “Não” ou “Nunca”. Não é ainda o 
momento de procurar as possíveis barreiras ou dificuldades para as ideias propostas.

Ser ativos: toda a gente deve participar.

Sem limites: qualquer tipo de ideia é válida mesmo que pareça extrema, radical, esquisita ou 
impossível. Não há ideias demasiado loucas.

Rapidez: não dediquem demasiado tempo a uma mesma linha de pensamento. Abordem o 
problema a partir de diferentes perspetivas ou pontos de vista.

Misturem e combinem: utilizem ideias que já tenham surgido como ponto de partida para gerar 
outras novas ou mais criativas.

Módulo 3
Sessão 6

 
Material do aluno / Atividade

BRAINSTORMING

Toda a equipa deve contribuir com ideias em forma de possíveis respostas para o desafio ou problema 
proposto. É muito importante que uma pessoa de cada equipa escreva todas as ideias que vão surgindo.

Modelo S6B
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Guia didático do professor / Atividade

SCAMPER

Módulo 3

Sessão 6

O scamper é um método de criatividade baseado em realizar uma 
série de perguntas que pretendem abordar todas as formas possíveis 
em que se pode alterar um produto:

S - Substituir: componentes, materiais...
C - Combinar, misturar.
A - Adaptar: alterar, mudar a função, o uso de outro elemento.
M - Modificar: aumentar ou diminuir de tamanho, mudar de forma (por exemplo a cor).
P - Dar-lhe outro uso.
E - Eliminar: eliminar elementos, simplificar, reduzir a sua funcionalidade básica.

R - Reversão: inverter o objetivo, funcionar ao contrário.

O seu funcionamento é muito simples. É escolhido um porta-voz encarregado de ler cada uma das perguntas e anotar todas as 

respostas. É importante que se tentem encontrar varias respostas para cada uma das perguntas.

Substituir

Podemos mudar alguma parte? 
Teclado de sempre e ver o monitor pela televisão.

O que é que realmente nos incomoda? O que é que sobra?
Demasiadas funções. Criar um telemóvel que sirva unicamente para telefonar.

Combinar

Podemos fazer mais alguma coisa ao mesmo tempo?
Ler as instruções. Se anotam como funciona, mas depois não entendem o que 
anotaram, nem têm os óculos de ler ao pé para entenderem o que anotaram.

O que é que lhe podemos acrescentar para funcionar melhor?
Ligá-lo a um telefone dos antigos, como o que normalmente têm em casa.

Adaptar

Existe alguma coisa diferente que tenha a mesma função?
Uma agenda de papel. Prender a agenda de papel ao telefone.

Pode ser utilizado para outros usos?
Para fazer exercícios de memória. Como pisa-papéis. Como comando à distância.

Modificar

O que é que acontece se for cem vezes maior, mais pesado, mais lento?
Mais lento seria ideal. Era necessário poder ouvir o que nos diz. Podia-se iluminar 
a opção em que é preciso carregar em cada ocasião. Teclas com o nome das pessoas.

O que é que acontece se for cem vezes mais pequeno, mais leve, mais rápido?

Dar-lhe outro uso.

Podemos utilizar as partes de forma separada? Para que poderiam servir?
Ver o telefone na televisão. Marcar utilizando um telefone normal dos antigos.

Reverter

Como poderíamos conseguir um resultado que fosse ao contrário do atual? Para 
que serviria?
Serviria para qualquer coisa menos para telefonar. Se calhar seria interessante 
se usassem primeiro o telefone como se fosse uma rádio. Depois de dominarem as 
teclas podiam começar a telefonar, que é o mais complicado. Limitar as funções 
aos SMS? Não é um telefone, é um emissor/recetor de texto.

Objetivo: Repensar um telemóvel para o tornar mais fácil de usar por pessoas de idade.

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S6C) ) igual ao 
número de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESSOR
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Módulo 3
Material do aluno / Atividade

SCAMPER

O scamper é um método de criatividade baseado em realizar uma série de perguntas que pretendem abordar 
todas as formas possíveis em que se pode alterar um produto:

S - Substituir: componentes, materiais...
C - Combinar, misturar.
A - Adaptar: alterar, mudar a função, o uso de outro elemento.
M - Modificar: aumentar ou diminuir de tamanho, mudar de forma (por exemplo a cor). 
P - Dar-lhe outro uso.
E - Eliminar: eliminar elementos, simplificar, reduzir a sua funcionalidade básica.

R - Reversão: inverter o objetivo, funcionar ao contrário.

O seu funcionamento é muito simples. É escolhido um porta-voz encarregado de ler cada uma das perguntas e anotar todas as 

respostas. É importante que se tentem encontrar varias respostas para cada uma das perguntas. 

Substituir

Podemos mudar alguma parte?
O que é que realmente nos incomoda? O que é que sobra?

Combinar

Podemos fazer mais alguma coisa ao mesmo tempo?
O que é que lhe podemos acrescentar para funcionar melhor?

Adaptar

Existe alguma coisa diferente que tenha a mesma função?
 Pode ser utilizado para outros usos?

Modificar

O que é que acontece se for cem vezes maior, mais pesado, mais lento?
O que é que acontece se for cem vezes mais pequeno, mais leve, mais 
rápido?
Dar-lhe outro uso.

Podemos utilizar as partes de forma separada? Para que poderiam servir?

Reverter

Como poderíamos conseguir um resultado que fosse ao contrário do 
atual? Para que serviria?

Objetivo: 

Modelo S6C
Sessão 6
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Guia didático do professor

TODOS PODEMOS SER CRIATIVOS

O que é

Modo Operativo

20’

Objetivo

Processo para avaliar as ideias de forma sistemática.

Aprender a selecionar as ideias de forma objetiva não em função do seu 
valor criativo, mas da sua validade como solução para o problema.

É dado a cada equipa um modelo que contém uma tabela com os diversos 
parâmetros para avaliar (“Avaliação de ideias”). Os membros de cada equipa 
devem avaliar um máximo de dez ideias de forma objetiva selecionando no fim 
aquela que obtiver maior pontuação. É possível que as equipas ao conhecerem 
os parâmetros de avaliação decidam mudar a seleção inicial das dez ideias. Será 
possível selecionar mais de uma ideia finalista desde que se possam materializar 
numa mesma solução.

Após a seleção da ideia finalista, os responsáveis pela comunicação devem 
elaborar o modelo de resultados do módulo (“Resultado do módulo: a 
oportunidade”). Para isso, podem servir-se de um modelo guia como suporte 
(“Guia: a oportunidade”).

Material:

- 1 modelo “Avaliação de ideias” por equipa  (S6D)

- 1 modelo “Guia: a oportunidade” por equipa  (S6E) 

- 1 modelo “Resultado do módulo: a oportunidade” por equipa  (S6F)

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 3

Sessão 6
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Guia didático do professor / Atividade

AVALIAÇÃO DE IDEAS

Avaliem as ideias de 1 a 5 utilizando cada uma destas três categorias (1 = nada / 5 = muito):

Módulo 3

Sessão 6

Precisão: soluciona o problema inicial (5) ou orienta-se para outros problemas (1).

Eficiência: será uma mudança radical para o utilizador (5) ou será simplesmente uma melhoria (1).

Viabilidade: podemos facilmente tornar a ideia numa coisa real (5) ou está fora das nossas possibilidades (1).

Objetivo:  proporcionar uma ferramenta para que as pessoas de idade possam utilizar facilmente o telemóvel e os comandos à distância.

As ideias selecionadas são:

1. Agenda e instruções coladas ao telefone

2. Telefone com duas teclas

Lembrem-se que podem produzir novas ideias combinando duas ou mais.

IDEIA

Telefone com teclas 
de brinquedo 3

4

2

5

5

3

4

2

3

2

1

5

4

1

1

7

14

8

9

8

4

1

3

2

3

Agenda e instruções 
coladas ao telefone

Explicações pelo 
telefone

Telefone com 
duas teclas

Telefone ativado 
a partir da Wii

PRECISÃO EFICIÊNCIA VIABILIDADE TOTAL RANKING

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S6D) igual ao número 
de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESSOR
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Material do aluno / Atividade

AVALIAÇÃO DE IDEIAS

Módulo 3

Avaliem as ideias de 1 a 5 utilizando cada uma destas três categorias (1 = nada / 5 = muito):

Precisão: soluciona o problema inicial (5) ou orienta-se para outros problemas (1).

Eficiência: será uma mudança radical para o utilizador (5) ou será simplesmente uma melhoria (1).

Viabilidade: podemos facilmente tornar a ideia numa coisa real (5) ou está fora das nossas possibilidades (1).

Objetivo:

As ideias selecionadas são: 

1. 

2. 

Lembrem-se que podem produzir novas ideias combinando duas ou mais

IDEIA PRECISÃO EFICIÊNCIA VIABILIDADE TOTAL RANKING

Modelo S6D
Sessão 6
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 Guia didático do professor / Atividade

GUIA: A OPORTUNIDADE

Seguindo o esquema das perguntas facultadas a seguir, descrevam de forma sintética qual é a oportunidade que 
criaram e o que vos levou a selecioná-la.

Módulo 3

- Qual é a solução que propõem? Em que consiste?

- De que forma soluciona o problema proposto?

- Como se diferencia das soluções já existentes? Porque acham que a vossa solução é melhor ou será a primeira a funcionar?

- Podem fazer um protótipo? Têm possibilidades para isso?

- Existe algum motivo especial para terem selecionado esta solução?

A OPORTUNIDADE

A solução consiste numa série de cartolinas que se colam 

ao telefone e que ajudam para saber que teclas marcar e 

por que ordem. Também servem para anotar números de 

telefone. Assim as pessoas de idade terão as instruções 

e toda a informação ao lado do telefone. É um produto 

muito fácil de construir para um problema que, até agora, 

ninguém conseguiu solucionar.

Por outro lado, é uma ideia fácil de construir, testar e 

melhorar.

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S6E) igual ao número 
de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESSOR

Sessão 6
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Material do aluno / Atividade

GUIA: A OPORTUNIDADE

Módulo 3

Seguindo o esquema das perguntas facultadas a seguir, descrevam de forma sintética qual é a oportunidade que 
criaram e o que vos levou a selecioná-la.

A OPORTUNIDADE

Modelo S6E
Sessão 6

- Qual é a solução que propõem? Em que consiste?

- De que forma soluciona o problema proposto?

- Como se diferencia das soluções já existentes? Porque acham que a vossa solução é melhor ou será a primeira a funcionar?

- Podem fazer um protótipo? Têm possibilidades para isso?

- Existe algum motivo especial para terem selecionado esta solução?
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 Guia didático do professor / RESULTADOS

A OPORTUNIDADE

A OPORTUNIDADE

A solução consiste numa série de cartolinas que se colam ao telefone e que ajudam 

para saber que teclas marcar e por que ordem. Também servem para anotar números 

de telefone. Assim as pessoas de idade terão as instruções e toda a informação ao lado 

do telefone. É um produto muito fácil de construir para um problema que, até agora, 

ninguém conseguiu solucionar. Por outro lado, é uma ideia fácil de construir, testar e 

melhorar.

FINAL DO MÓDULO 3

Módulo 3

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S6F) igual ao número 
de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESSOR

Sessão 6
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Material do aluno / RESULTADOS

A OPORTUNIDADE

A OPORTUNIDADE

Módulo 3 Modelo S6F

Sessão 6
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