
P a g e  | 1 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Planos de aula para educadores/professores/formadores adultos 

que serão utilizados para o PACOTE EDUCATIVO FINE2WORK 

 

 

Nome do Módulo: Competências Empreendedoras 

Tópico 2 Título: Criatividade 

Plano de aula 4 – Importância da criatividade e inovação 

Duração: 60 minutos 

Objetivos 

Esta aula tem o objectivo de dar aos estudantes algumas definições 
sobre a criatividade e a sua importância numa empresa.  

Grupo Alvo 
Adultos (especialmente mulheres) 

 

Local/Equipamento 

 Sala de aula 

 Acesso à internet 

 Projetor 

 Quadro branco 

 Computador 

 Apresentação Powerpoint  
 

Ferramentas/Materiais 
 Documento de apoio 1  

 Documento de apoio 2  
 

Tarefas Principais 

1. Tarefa 1: Introdução ao tema e definições (30 mins) (Ver 
Documento de Apoio 1) 
1.1 O que é a criatividade 
1.2 Importância da criatividade 
 

2. Tarefa 2: Actividade de grupo (30 mins) (Ver Folha de Apoio 
2) 
2.1 Dividir os estudantes em pequenos grupos e distribuir 
vários estudos de caso para que possam identificar 
diferentes cenários de criatividade 
2.2 Discutir com o grupo os resultados 
2.3 Dividir os estudantes em pequenos grupos e distribuir 
uma peça de teatro na qual podem criar 3 ideias criativas e 
acompanhar a sua escolha. 
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2.4 Discutir com o grupo os resultados  
 

3.  Tarefa 3: Resumo final (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Definições de criatividade e inovação 

 

 

 

Criatividade e inovação: qual é a diferença? 

 

Antes de mais, vamos estabelecer que criatividade e inovação não são sinónimos. A principal diferença 

entre a criatividade e a inovação é o foco de cada um. 

 

A criatividade existe como uma habilidade que desencadeia um potencial que a nossa mente tem. De 

uma forma criativa, o nosso cérebro é capaz de conceber ideias e formar pensamentos que tendem a fugir 

aos padrões. A criatividade existe dentro da nossa mente e pode ser canalizada para a acção. 

A inovação está mais ligada à acção. A inovação está a criar ou a propor mudanças em sistemas 

considerados estáveis. Inovar significa oferecer uma nova acção, função, habilidade ou melhoria a um 

sistema que já conhecemos, fazendo melhorias significativas no mesmo. 

A criatividade precede a inovação. A criatividade é o momento em que reunimos as referências, 

idealizamos um produto e até o concebemos. No entanto, se não for posto em prática, é apenas um 

produto criativo. 

A inovação acontece quando a ideia é posta em prática. Assim, ela gera valor. De facto, diz-se que a 

criatividade não é mensurável, enquanto que a inovação o é. 

Podemos estabelecer que, conceptualmente, a criatividade e a inovação estão em esferas diferentes, mas 

são forças que coexistem e, quando se cruzam, pro-duzem melhores resultados. 

 

In: https://escoladesignthinking.echos.cc/blog/2018/06/criatividade-e-inovacao/) By Ricardo Ruffo 
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DOCUMENTO DE APOIO 2: Importaância da criatividade e 

inovação - Atividade 

 

 

  

 1- Leia atentamente o seguinte estudo de caso. Depois, em pequenos grupos, tente 

responder às perguntas no final. 

 

Haverá uma vida criativa depois do post-it? 

Ary Fry estava um pouco preocupado. Agora que era considerado um inventor, sentiu uma certa pressão 

para repetir o seu sucesso; infelizmente, não tinha bem a certeza de como o conseguir. De onde veio a 

criatividade? Seria possível criar por encomenda? Poderia o ambiente circundante contribuir para o 

sucesso? Sem dúvida que o seu empregador pensava assim, mas será que as expectativas da 3M eram 

realistas? 

Ary tinha inventado o post-it, aquele bloco de papel com uma tira adesiva, que é agora um grampo em 

todos os escritórios nos Estados Unidos. Originalmente os blocos eram apenas amarelos, mas agora vêm 

num arco-íris de cores e com frases inteligentes impressas. Há muitas imitações - a forma mais sincera 

de elogio. O produto é definitivamente um sucesso. 

Ary não tinha perseguido o objectivo de iniciar uma revolução, nem mesmo entre o pessoal do 

escritório. Ele inventou notas pegajosas porque os seus favoritos estavam sempre a cair do seu livro de 

cânticos na igreja. Para resolver este pequeno problema, pegou numa tira adesiva que era um produto 

interessante mas sem sucesso, criada pelo sector de pesquisa da 3M, e colou-a em pedaços de papel. O 

autocolante tinha sido rejeitado pela 3M, onde Fry trabalhava como cientista, porque só ficou colado 

até ser agitado. No entanto, esta qualidade foi precisamente responsável pelo sucesso do post-it. 

Depois de "conceber" um formato e brincar com ele durante algum tempo, Ary sabia que tinha um 

produto que as pessoas podiam utilizar. No entanto, certo de que as pessoas pagariam por papel 

raspado com uma tira adesiva no verso. De facto, os primeiros resultados de vendas pareciam confirmar 

o seu cepticismo. Os bilhetes adesivos só começaram realmente a ser vendidos quando a estratégia de 

marketing foi alterada. Trocaram o programa de envio de anúncios e brochuras por um que enviou 

amostras do produto. Assim, as pessoas puderam brincar com as notas post-it e descobrir por si próprias 

as suas várias utilizações, quando as vendas então dispararam. Todas as pessoas que receberam 

amostras, desde gestores de topo a funcionários de escritório, o slime tornou-se um utilizador fiel. 

Obviamente, a 3M adorou o sucesso dos post-its. Como empresa, a 3M trabalha arduamente para 

estabelecer políticas que ajudem o seu pessoal a criar precisamente esse tipo de sucesso. 

Ela considera que o seu papel é fornecer as ferramentas de que as pessoas criativas necessitam para 

transformar uma ideia numa realidade vendável. Um indivíduo isolado com um "bom cache" pode não 
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ter os conhecimentos ou equipamento para fabricar e comercializar itens como aqueles em que a 3M é 

especializada. Mesmo que tenha sucesso nas fases iniciais da vida do produto, o problema começa 

assim que a concorrência aquece e a produção eficiente e a publicidade em grande escala entram no 

campo. Assim, a 3M gere o processo global, contribuindo para a combinação das fontes e talentos de 

uma grande empresa. 

Para isso, a 3M precisa de ideias originais. É por isso que a empresa permite - e até encoraja - os seus 

empregados a gastar o tempo pago pela empresa em projectos pessoais ou que eles gostem. Notas 

pegajosas são apenas um exemplo do que pode resultar destes esforços pessoais. Além disso, a empresa 

tem o cuidado de dar todo o crédito aos seus criadores pagos, permitindo-lhes que se sintam 

responsáveis pelas suas contribuições para a empresa. 

O que nos traz de volta ao dilema pessoal de Ary Fry. Ele sabia que a 3M esperava um pouco mais dele 

agora que tinha provado que podia ter uma boa ideia, ser o seu "campeão de produtos", fazê-la passar 

por todo o sistema e criar sucesso comercial. Ele também esperava mais de si próprio. Já o tinha feito 

uma vez, e queria fazê-lo de novo. Tudo o que precisava era de uma boa ideia, e isso era exactamente o 

que, juntamente com o impulso para ir em frente e ter sucesso com ela, que nenhuma empresa podia 

proporcionar. Ary fry tinha resolvido o problema de encontrar os hinos no seu livro de cânticos. Agora, 

que problema poderia ele resolver? 

 

PERGUNTAS DE ESTUDO DE CASO 

 

1 - Após a leitura do texto, vimos como a criatividade e a inovação são processadas. Explicar como surgiu 

a criatividade e como se processou a inovação? 

2 - Ainda em relação à pergunta anterior, a questão é: a criatividade pode ser gerida? Se a resposta for 

"sim", como? Se a resposta for "não", justifiquem-na. 

3 - Porque é que Ary Fry está preocupado e o que pode ele fazer a esse respeito? 

4 - Sob que foco é a criatividade discutida nas organizações no texto? 

5 - Qual é a relação entre a estrutura organizacional e a criatividade?  

 

 

See more in: https://carlosluizblog.wordpress.com/2017/05/21/estudo-de-caso-3-2/ 
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