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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 6 – Ferramentas para ter ideias criativas e inovadoras 

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

Esta aula tem como objectivo dar aos alunos algumas ferramentas que 
eles possam utilizar para criar ideias criativas e inovadoras.   
 

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  

 Documento de apoio 3 
 

Tarefas principais 

1. Tarefa 1: Introdução ao tema e definições (20 mins) (Ver 
Documento  de Apoio 1) 

1.1 Tipo de ferramentas que existem que ajudam a criar ideias 
criativas e inovadoras 
 

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

3.  Tarefa 3: Resumo Final (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Ferramentas para ter ideias criativas e 

inovadoras  

 

 

1) Rcamper: uma ferramenta para gerar ideias 

 

Com esta ferramenta, é possível criar novas versões de um produto ou serviço, ou mesmo gerar uma ideia 

totalmente diferente, que pode mudar a direcção do projecto. É amplamente utilizado para conduzir 

sessões de brainstorming para criar e inovar produtos e serviços. 

S - Substituir: Como é possível dar novos significados, abordagens, processos, posições, elementos, 

componentes, regras? 

C - Combinar: Como criar ligas e ligar unidades, efeitos, recursos ou ideias? Como reunir diferentes 

produtos, tecnologias e/ou recursos para criar algo novo ou maximizar os benefícios oferecidos? A que é 

que isto pode ser associado? 

A - Adaptar: Como adaptar o seu produto para uma nova utilização? O que é semelhante, paralelo? O que 

pode ser comparado, imitado? Como inserir isto eficazmente num novo contexto, a fim de encontrar 

novas aplicações e explorar novos mercados? 

M - Modificar: É possível atribuir um novo ângulo a isto? Mudar cor, movimento, som, odor, sentido e/ou 

forma? O que pode ser expandido, reduzido, alterado ou reforçado para tornar o seu produto ou processo 

melhor? 

P - Propor novas utilizações: É possível dar-lhe uma nova utilização, ou seja, um novo significado? Como 

inovar, 

E - Eliminar: Como simplificar um produto ou processo e torná-lo mais eficiente? Que características, 

componentes e regras podem ser eliminadas? É possível fazer algo reduzido e mais rápido? 

R - Rearranjar: É possível alterar o padrão, sequência ou layout? Mudar o ritmo ou transpor causa e efeito? 

É possível inverter papéis, significados? Como podemos dar uma nova perspectiva? 
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2) Ferramenta Mental Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de uma informação central, emerge uma série de outras, a fim de organizar o pensamento. 

Serve para organizar pensamentos e ideias de uma forma ordenada, relacionada, argumentada e, 

principalmente, visual. 

 

3- Ferramenta PNI - Positivo, Negativo, Interessante 

 

 

Com o PNI, é possível identificar 3 aspectos principais para uma dada ideia. 

- Positivo: coisas relacionadas com a ideia; o que mais agrada a este respeito, 

- Negativo: as coisas más; o que não é agradável, 

- Interessante: o que merece atenção neste contexto. 



P a g e  | 5 

 

 
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 

DOCUMENTO DE APOIO 2: Ferramentas para ter ideias criativas e 

inovadoras – Actividade 

 

 

1. Leia o texto e discuta com o seu grupo a abordagem inovadora desta empresa. 

 

A empresa 

A Bandai Co. foi fundada em 1950 por Naoharu Yamashina. Inicialmente, a empresa chamava-se Bandaiya 

e o seu primeiro produto foi uma bola de praia com um guizo dentro. Durante os 49 anos que se passaram 

desde a sua fundação, esta empresa expandiu-se para outros ramos (Bandai Visual, Bandai Vir-tual e 

Bandai Toys) e para vários países (Bandai America e Bandai Hong Kong). No campo dos brinquedos, 

sempre procurou inovar os conceitos existentes. Entre as suas criações mais conhecidas encontram-se o 

Power Ranger e o fenómeno de 1996, Tamagotchi. 

A História 

Tamagotchi, é uma criatura cibernética que viajou milhões de quilómetros, do seu planeta natal à Terra, 

para aprender como é a vida aqui. Esta criatura precisa de ser cuidada e mantida feliz. Assim, o "dono" 

tem de alimentar o seu tamagotchi, adormecer, limpar o seu quarto, cuidar da sua saúde, brincar com ele 

e ensiná-lo. Sempre que precisar de alguma coisa, faça um som ou, se o som estiver apagado, acenda uma 

luz. Se isto acontecer e não precisar de nada, isso significa que terá de ser repreendido. Tudo isto é feito 

premindo os botões e observando a acção no ecrã. À medida que o Tamagotchi cresce, a sua aparência 

muda; se ele foi mantido feliz, ele - ganha um extraterrestre bonito, se não lhe foi dada atenção, ele - 

ganha um extraterrestre feio ou morre. A esperança média de vida de um Gotechi Tama-Tama é de 28 

dias. 

Esta criação de um animal de estimação tenta satisfazer todas as necessidades existentes no mercado: 

como animal virtual, supera todos os contratempos inerentes a um animal real, tais como a necessidade 

de passar tempo a cuidar e a educá-lo, o dinheiro para o comprar e apoiar e, finalmente, o espaço 

necessário para as suas actividades diárias; por outro lado, oferece os benefícios de um animal real, tais 

como companheirismo e dependência, tentando assim reduzir os efeitos do estilo de vida actual (grandes 

exigências profissionais e pouco tempo de lazer). 

O grande risco que a empresa correu foi que o mercado, especialmente o internacional, não estava 

preparado para aceitar um substituto electrónico e virtual para um animal de estimação, dado que se 

tratava de um produto diferente de tudo o que já existia e que pressupunha a transferência de 

sentimentos para um objecto. Por outro lado, como se verificou, a cópia era fácil, o que exigia um grande 

retorno do investimento no início, uma vez que as contrafacções são geralmente mais baratas. 

A resposta a esta inovação foi excepcional, com muitos milhares de tamagotchis vendidos nas primeiras 

semanas. As crianças desde o início e depois também os adultos aderiram completamente a esta nova 
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moda. O facto de ser diferente e também capaz de ser levado para todo o lado poderia ter sido algumas 

das razões da grande adesão, mas o segredo deste enorme sucesso reside na capacidade de induzir uma 

relação afectiva entre o con-sumidor e o seu tamagotchi. Só esta transferência de afectos nos permite 

não suportar que, em torno deste fenómeno, tenham surgido outros, como, por exemplo, funerais para 

tamagotchis. 
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DOCUMENTO DE APOIO 3: Ferramentas para ter ideias criativas e 

inovadoras – Actividade 

 

 

 

1. Leia o texto 

A TLight pretende reestruturar a sua área de produção de lâmpadas LED, mas necessitam de novas 

ideias e soluções inovadoras. Para tal, pediram aos seus empregados que realizassem uma reunião para 

discutir quais os instrumentos a utilizar na definição da reestruturação. 

 

2. Fazer grupos entre 3 e 5 pessoas 

Imagine que está envolvido no processo e escolha uma das ferramentas para adquirir novas ideias 

e soluções inovadoras. 

 


