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THE PROJECT GAMEDTHE PROJECT GAMED
Esta série de dez brochuras educativas e temáticas é um dos quatro produtos intelectuais tangíveis resultantes de uma parceria internacional entre seis
parceiros de três países europeus (Portugal, Roménia e Espanha). Um consórcio transectorial combinando diferentes sectores educativos serviu de base à
criação de várias e ricas intervenções educacionais a vários níveis.

Enquanto trabalhávamos com os jovens, apercebemo-nos da falta de ferramentas eficientes e adequadas para apoiar a nossa abordagem educativa -centrada
no aprendente, nomeadamente no domínio das competências-chave adequadas à realidade atual.

As dez brochuras temáticas com conteúdo de aprendizagem lúdica (CAL) visam introduzir, apoiar e desenvolver a capacidade dos profissionais que trabalham
com jovens em contextos de ensino formal e não formal. Centram-se sobretudo na melhoria da qualidade dos programas educativos destinados a desenvolver
as competências-chave conducentes a uma vida bem-sucedida e, ao mesmo tempo, a incutir nos jovens valores fundamentais como a equidade, a justiça social,
a não discriminação e a participação na comunidade.

Cada brochura de CAL vale por si, mas todas elas estão interligadas de modo a criar a oportunidade e a possibilidade de serem facilmente transponíveis para as
diversas realidades em que os jovens se inserem. As brochuras de CAL são facilmente utilizáveis em todas as diferentes esferas de atividade dos jovens:
trabalho com jovens, educação, famílias e grupos de pares.
As atividades educacionais têm como destinatários jovens dos 13 aos 30 anos. Naturalmente, é benéfico e desejável ajustar a ênfase e o nível de complexidade
dos exercícios ao grupo etário com que estiver a lidar.

As dez diferentes brochuras educativas seguem a mesma filosofia e apresentam uma estrutura semelhante e uma imagem visual coerente. Cada brochura inclui
também hiperligações e referências úteis para um maior aprofundamento dos temas.

Esperamos que esta brochura e o seu conteúdo inspirem uma exploração mais ampla.

“gamED: A Ludificação para o Desenvolvimento de Competências Essenciais no Trabalho com Jovens” é um projeto da Acão-Chave 2 co-financiado pelo
Programa «Juventude em Ação» Erasmus+ da União Europeia sob o n.º de referência 2020-3-RO01-KA205-095067. O conteúdo não reflete obrigatoriamente a
visão e a opinião da Comissão Europeia.



CRIATIVIDADECRIATIVIDADE  
Esta brochura com Conteúdo de Aprendizagem lúdica tem a
criatividade como tema principal. Mais especificamente, o valor da
criatividade na educação e na aprendizagem.
A palavra “criatividade” vem do latim creare, que significa “criar, fazer”.
Leva a algo concreto e palpável. Não se trata apenas de exprimir uma
série de ideias e pensamentos espontâneos.
Encaramos a criatividade como a competência que permite aplicar os
conhecimentos, competências e atitudes adquiridos num determinado
contexto ou em relação a um determinado tema, experimentando
novas possibilidades para obter resultados úteis. Pode ser ensinada,
aprendida e avaliada. A criatividade é um motor inicial do método
científico de tentativa e erro da experimentação.
Deste modo, consideramos que a criatividade não é algo inato. Pode
ser desenvolvida e aumenta com a motivação e o retorno. Qualquer
pessoa pode desenvolver as suas capacidades criativas e esperamos
que os exercícios propostos nesta brochura sejam uma forma excitante
de iniciar de forma consciente o desenvolvimento desta competência
nos jovens cuja aprendizagem nos propomos apoiar.



A criatividade não consiste apenas em inventar coisas. Além de novas ou surpreendentes, estas devem também ser relevantes e úteis. Muitos

podem considerar que ser original, interessante ou fora do contexto é sinónimo de ser “criativo”. Porém, a nosso ver, a competência da criatividade

é mais do que isso: há sempre um resultado, que tanto pode ser mais (por exemplo, a solução correta para um enigma) ou menos tangível (por

exemplo, uma nova forma de olhar para o conhecimento existente). Tal permite-nos a nós, educadores, avaliar o progresso criativo ao longo do

tempo.

O pensamento criativo é impulsionado pelas dificuldades e nem sempre por tarefas abertas. Contudo, o excesso de regras em torno do desafio da

aprendizagem esgota e mata a criatividade. Assim, abordamos a criatividade em duasdimensões diferentes: “pensar de forma inovadora” e “pensar

de forma convencional”. É importante ter um ambiente que desperte e promova o surgimento de ideias e soluções criativas.

A competência da criatividade pode ser ensinada e estimulada através de uma série de exercícios ou decorrer apenas de uma atividade

experimental com resultados previstos. Não é, portanto, exclusiva de um determinado contexto educativo, podendo ser desenvolvida, de forma

adequada e bem-sucedida, em contextos de educação e aprendizagem de carácter informal, formal e não formal.

A criatividade consiste em olhar de forma diferente para as coisas, em especial na realidade atual. É a competência que permite ir além das ideias

convencionais e propor novas formas de fazer, novas regras ou diferentes interpretações. É aqui visível a importância desta competência para nós,

educadores, e, em particular, para os jovens que apoiamos. O futuro da nossa sociedade e os seus crescentes desafios (a nível global e local)

necessitam cada vez mais de uma atitude criativa que culmine em ideias e soluções diferentes, úteis e sustentáveis.

As duas atividades educativas seguintes são uma excelente introdução ao aprofundamento da competência da “criatividade”.



ATIVIDADESATIVIDADES
"CRIATIVIDADE""CRIATIVIDADE"

  O GATO NOO GATO NO      
  FRIGORÍFICOFRIGORÍFICO

O DESAFIO DOO DESAFIO DO
QUADRADOQUADRADO  



Encontra as Semelhanças

O GATO NOO GATO NO
FRIGORÍFICOFRIGORÍFICO



DURAÇÃODURAÇÃO

Moderado
20 a 30 minutos (consoante o tempo que

demore o balanço da atividade)

Qualquer tamanho (a dividir em

subgrupos de 4 a 6 pessoas)

TAMANHO DOTAMANHO DO
GRUPOGRUPO

NÍVEL DENÍVEL DE
COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

RESUMORESUMO
São apresentados ao grupo dois temas aparentemente sem

relação. O desafio passa por assinalar um número predefinido

de semelhanças entre ambos os temas. As semelhanças não

são inventadas, mas sim baseadas em todas as características

possíveis dos dois temas apresentados.



Apoiar a exploração das semelhanças entre
conceitos, elementos e tópicos, em vez da

rápida identificação das diferenças
aparentemente mais óbvias.

Estimular o pensamento criativo explorando as
diferentes dimensões do desafio apresentado.

OBJETIVOOBJETIVO MATERIALMATERIALAo trabalhar com os jovens, pode utilizar esta
atividade para

Criar um ambiente favorável à descoberta de
soluções alternativas para outras tarefas e

desafios.

Sensibilizar para as várias ligações entre realidades
à primeira vista completamente diferentes.

PAPEL E CANETAPAPEL E CANETA    
  PARA CADAPARA CADA

GRUPOGRUPO
  A IMAGEM DE UMA IMAGEM DE UM

GATO PRETO E DEGATO PRETO E DE
UM FRIGORIÍFICOUM FRIGORIÍFICO

BRANCOBRANCO



RECURSORECURSO



PASSO A PASSOPASSO A PASSO
Divida o grupo em subgrupos de 4 a 6
jovens. Dê um papel e uma caneta a

cadagrupo.

Peça a um elemento ao calhas para
dizer um número entre 35 e 50. Dada
a resposta, informe os grupos que o
objetivo da atividade seguinte será

atingir este número.

Mostre ao grupo a imagem de um
gato preto e de um frigorífico branco.

Informe os grupos de que têm 10
minutos para encontrar semelhanças
entre estes objetos, sendo o número
mínimo o anteriormente escolhido, e

anote-as no papel.

Dê um exemplo: “Ambos têm quatro
pés”; “Ambos contém líquidos”;
“Ambos existem em diferentes

formas e tamanhos”.

Após 10 minutos, peça a cada grupo
para escolher as 3 a 5 semelhanças

“mais giras”.

Cada grupo partilha com os outros as
semelhanças escolhidas. Os grupos
indicam o número de semelhanças

encontradas.

Inicie o balanço.

11 22 33 44

55 66 77 88



AVALIAÇÃO DAAVALIAÇÃO DA
ATIVIDADEATIVIDADE

O que achaste desta atividade? De início e agora?

AS PERGUNTAS SEGUINTES PODEMAS PERGUNTAS SEGUINTES PODEM
SER RESPONDIDAS PELA ORDEMSER RESPONDIDAS PELA ORDEM

PROPOSTA.PROPOSTA.

O teu grupo atingiu o objetivo?

Quão fácil ou difícil achaste este desafio?

Houve momentos surpreendentes durante a atividade?
Quais?

Poderíamos encontrar mais semelhanças? Quantas mais?

 Na tua opinião, qual era o objetivo desta atividade?

Que ligações com a realidade consegues estabelecer?

Que aspetos desta atividade achas úteis para ti?



POSSÍVEISPOSSÍVEIS
ADAPTAÇÕESADAPTAÇÕES

Esta atividade pode igualmente decorrer com um só grupo. No entanto, será mais difícil garantir que

todos (incluindo o educador) ouçam claramente todas as respostas. Alguns jovens ficarão

empolgados com as novas ligações encontradas e poderão apenas exprimi-las de forma muito

espontânea.

Peça a cada jovem para escrever um objeto (por exemplo, o sol, um lápis, um pão, uma nota de 10

euros, etc.) num papel. Coloque todos os papéis numa caixa. Peça a cada subgrupo que tire ao

calhas dois papéis e convide-os a encontrar semelhanças entre os objetos neles escritos.

Para aumentar o nível de dificuldade: peça a cada subgrupo que tire ao calhas três papéis, em vez

de dois, e repita a tarefa.



DICAS AODICAS AO  
EDUCADOREDUCADOR

Embora o exercício possa ser feito individualmente, recomendamos a

formação de (sub)grupos de 4 a 6 elementos. A experiência mostra-

nos que o apoio e a suscitação do pensamento e dos processos

criativos são mais eficazes com grupos pequenos.

As primeiras dezenas de respostas são ligações relativamente rápidas

e fáceis. A atividade cresce de interesse há medida que vai

decorrendo. São indicadas mais semelhanças criativas e aumentam as

ligações abstratas. Definir como objetivo um número de semelhanças

mais elevado não só é mais desafiante como resulta num maior

número de ligações criativas.

Este exercício funciona bem com temas/objetos concretos. No

entanto, se tal for relevante para o grupo de jovens e os objetivos de

aprendizagem visados, poderá também ser interessante explorar

outras ligações possíveis. É estimulante explorar odores, condições

meteorológicas, sensações, etc.



Realize este exercício utilizando conceitos (mais abstratos) próximos da
realidade dos jovens, por exemplo, relacionados com os seus estudos (por
exemplo, escola), atividades de tempos livres (por exemplo, clube de jovens) ou
passatempos (por exemplo, tocar música, ver filmes, passear, etc). Por exemplo,
aprendizagem com um filme.

SUGESTÕES PARASUGESTÕES PARA
ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO

Utilize este tipo de exercício para formar grupos de interesses ou diferentes
equipas de trabalho cujos elementos tenham interesses, competências e
especializações diversos. Evidenciar e sublinhar as semelhanças em vez das
diferenças é uma forma positiva de capacitar e de iniciar o exercício.

IDEIAS DE ACÇÃOIDEIAS DE ACÇÃO



Pensamento Convencional

O DESAFIO DOO DESAFIO DO
QUADRADOQUADRADO



DURAÇÃODURAÇÃO

Moderado
20 a 30 minutos (consoante o tempo que

demore o balanço da atividade)
Qualquer tamanho

TAMANHO DOTAMANHO DO
GRUPOGRUPO

NÍVEL DENÍVEL DE
COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

RESUMORESUMO
Cada pessoa do grupo é desafiada a dividir um quadrado num

determinado número de peças, de tamanho e forma iguais. A

tarefa é executada individualmente e os resultados são

verificados pelo educador. A atividade consiste em quatro níveis

diferentes e no balanço.



Criar um ambiente favorável à descoberta de
soluções alternativas.

Explorar a complexidade versus simplicidade numa
determinada tarefa.

OBJETICOOBJETICO MATERIALMATERIAL
Ao trabalhar com os jovens, pode utilizar esta

atividade para

Experimentar processos de bloqueio possíveis em
tarefas simples.

PAPEL E CANETAPAPEL E CANETA
PARA CADA GRUPOPARA CADA GRUPO

QUADRO DE FOLHAS EQUADRO DE FOLHAS E
MARCADOR (EXCEPTOMARCADOR (EXCEPTO
COM PROJECÇÃO DECOM PROJECÇÃO DE

IMAGENSIMAGENS



PASSO A PASSOPASSO A PASSO
Informe o grupo que tem um desafio

com quatro níveis diferentes.

Explique que é uma tarefa individual,
que não podem olhar para os

resultados dos colegas (a tarefa
deixaria de ter graça) e que cada
elemento deve esconder os seus

resultados.

Inicie o nível 1: mostre o quadrado um

e peça a cada pessoa para desenhar

a forma no papel. O tamanho não

importa, podem desenhá-lo pequeno:

“Desenha um quadrado no teu papel e

tapa ¼ do quadrado, como na imagem

aqui mostrada”.

Missão: “Divide a parte restante do
quadrado em duas, de TAMANHO e
FORMA iguais. Quando terminares,
levanta o braço para eu verificar”.

Dê a volta à sala e verifique as diferentes

respostas. Se o resultado estiver correto,

confirme (“Muito bem!”) e peça aos que

encontraram a solução para esconderem o

seu resultado dos colegas. Quando a

maioria dos participantes tiver a solução (o

nível 1 é muito simples), mostre-a.

Informe o grupo que é tempo de
passar ao nível 2. Repita as instruções

anteriores, mas, desta vez, a parte
restante do quadrado tem de ser

dividida em três partes (de tamanho e
forma iguais!)

Dê a volta à sala e confirme os
resultados (se estiverem corretos).
Este nível também é simples. Elogie
os resultados positivos. Quando a
maioria dos participantes tiver a

solução correta, mostre-a.

11 22 33 44

55 66 77
Nível 3. Peça ao grupo para voltarem a

desenhar um quadrado e tapar ¼ do mesmo.

Desta vez, a parte restante do quadrado

tem de ser dividida em três partes. Lembre

que estas três partes têm de ser de

TAMANHO e FORMA iguais.88



Dê uma volta pela sala para confirmar os

resultados. Neste nível, observará muitas

tentativas, algumas até fora do quadrado.

Repita a tarefa de forma clara e informe o

grupo de que mostrará o resultado depois

de pelo menos ¼ do grupo ter achado a

solução correcta.

Após alguns minutos, anuncie que pode dar

uma “pista”para a solução. Diga ao grupo:

“Se um mínimo de 4 pessoas o quiser

(levantando o braço), darei uma pista.

Lembrem-se que, se eu der uma pista neste

nível, não haverá pista no nível seguinte”.

ICaso dê uma pista, escreva ou diga a
palavra: “TETRIS”. Se necessário,

explique que Tetris é o nome de um
conhecido jogo de vídeo baseado em

formas quadradas que encaixam
umas nas outras.99 1010 1111

PASSO A PASSOPASSO A PASSO

Depois de verificar as soluções e mostrar o

resultado do nível 3, anuncie o início do nível

4. Diga ao grupo: “Agora, voltem a desenhar

um quadrado, mas SEM tapar ¼ do mesmo.

Dividam a parte restante em 5 partes, de

FORMA e TAMANHO iguais.”

Alguns participantes poderão achar

rapidamente a solução, mas duvidando de

que seja a correcta. Peça-lhes para ficarem

em silêncio, para os colegas poderem

concentrar-se. Após 2 minutos, diga ao

grupo que é altura de mostrar o resultado.

Depois de todos verem a solução
final, inicie o balanço.

1212 1313 1414



AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO
DADA

ATIVIDADEATIVIDADE

O que achaste desta atividade? De início e agora??

AS PERGUNTAS SEGUINTES PODEMAS PERGUNTAS SEGUINTES PODEM
SER RESPONDIDAS PELA ORDEMSER RESPONDIDAS PELA ORDEM

PROPOSTA.PROPOSTA.

Quão fácil ou difícil achaste este desafio?

Qual dos níveis achaste mais difícil, ou qual deles pareceu
ser o mais difícil?

Como explicas a dificuldade do nível 4, sabendo que uma
criança poderia ou conseguiria resolvê-lo num instante?

Para aqueles que resolveram rapidamente o nível 4: Quanta certeza

tinhas de que era essa a solução correta? Houve algo que te fizesse

duvidar?

Houve momentos surpreendentes durante a atividade?
Quais?

Na tua opinião, qual era o objetivo desta atividade?

Lembras-te de situações na vida real em que uma
abordagem semelhante pudesse ser útil?



Realize este exercício utilizando conceitos (mais abstratos) próximos da
realidade dos jovens, por exemplo, relacionados com os seus estudos (por
exemplo, escola), atividades de tempos livres (por exemplo, clube de jovens) ou
passatempos (por exemplo, tocar música, ver filmes, passear, etc). Por exemplo,
aprendizagem com um filme.

SUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTOSUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTO

Utilize este tipo de exercício para formar grupos de interesses ou diferentes
equipas de trabalho cujos elementos tenham interesses, competências e
especializações diversos. Evidenciar e sublinhar as semelhanças em vez das
diferenças é uma forma positiva de capacitar e iniciar o exercício.

IDEIAS DE ACÇÃOIDEIAS DE ACÇÃO



POSSÍVEISPOSSÍVEIS
ADAPTAÇÕESADAPTAÇÕES

Em vez de individualmente, este exercício pode também ser feito com equipas

pequenas, promovendo assim o apoio interpessoal e a ajuda mútua entre pares

nas situações de “tentativa e erro”.



DICAS AODICAS AO
EDUCADOREDUCADOR

Para a maioria dos participantes, o nível mais difícil, e que demora mais

tempo, é o 3. Para reforçar a incerteza (e a diversão deste nível 3),

poderá pôr, num volume baixo, música de fundo (por exemplo, a banda

sonora de Missão Impossível).

No nível 3, alguns participantes “desistirão” após várias tentativas.

Tranquilize-os dizendo que está tudo bem, mas incentive-os a

continuarem a tentar.

Os participantes presumem que cada nível seguinte trará mais

dificuldades para obter o resultado correto. Não confirme, mas

também não desminta.


