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Problem Solvers em Ação
Exploratório CriAtividade®

CriAtivos em Ação
(crianças e jovens)

Colaboração entre CriAtivos e Mentores
(adultos - ex.: professores, monitores)

Envolvimento de toda a Comunidade Educativa
(outros docentes, pais, famílias, …)

Recursos Online

Encontros de partilha

Instant Challenges

#EuSouCriativo 

World Creativity and Innovation Week

Consultoria e Acompanhamento

Acontecerá.... 
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All Aboard Oportunidades de partilha e reflexão entre toda a Rede
Torrance Center®

O quê?

O Exploratório CriAtividade® é um ciclo de ações e
dinâmicas inovadoras, que potenciam em todos os
envolvidos, a qualidade das ideias solução perante
desafios, a produção de ideias inovadoras, a
capacidade de uma melhor tomada de decisão, a boa
comunicação das ideias e as competências para
trabalhar colaborativamente.

Segue um modelo de intervenção de disseminação em
cascata das aprendizagens e reflexões, partindo de um
grupo core de Mentores e CriAtivos, com motivação e
capacidade para impulsionar a restante comunidade.
Assim, o Exploratório CriAtividade® abrange e impacta
uma comunidade inteira. 

Desenvolve-se em três fases – Laboratório CriAtivo,
Polinizar CriAtividade® e Café CriAtivo – aumentando
gradualmente a abrangência da sua intervenção,
desde o indivíduo a toda a comunidade envolvente.

Porquê?

A Criatividade é identificada como uma das competências
indispensáveIS para o sucesso de pessoas e organizações.
Assim, a participação no Exploratório CriAtividade® é um
potenciador do sucesso, em toda a comunidade, tendo em
conta que promove o conhecer, desenvolver e valorizar a
Criatividade individual e coletiva.

Confere aos participantes a oportunidade de uma
experiência imersiva no mundo das competências criativas,
de forma intensiva, divertida e facilmente adaptada ao
calendário de cada organização.

Conhece o Exploratório CriAtividade®

Mentores: Adultos da Organização
CriAtivos: Crianças e Jovens
Convidados: Comunidade alargada

Para quem?

Para todos aqueles que tenham interesse e motivação em
desenvolver e promover a Criatividade na sua comunidade.

Laboratório CriAtivo - 1 dia (mínimo 4 horas)
Polinizar CriAtividade - duração flexível
Café CriAtivo - 1 dia (mínimo 4 horas)

Quando?

O Exploratório CriAtividade® pode acontecer em qualquer
fase do ano.

(ex.: Professores, monitores, técnicos educativos)

(ex.: Pais, elementos do executivo municipal ou
outras organizações locais)
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Momentos específicos de
acompanhamento e consultoria
Pela Equipa Torrance Center®

Laboratório
CriAtivo

Polinizar CriAtividade

Café CriAtivo

Envolvimento ativo no #EuSouCriativo

Recursos Pedagógicos Online

Existo, Logo Crio

All Aboard

Ciclo de palestras e Workshops envolvendo temáticas
relacionadas com a Criatividade e Inovação

Oportunidades de partilha e reflexão entre toda a Rede
Torrance Center®

Acesso a Plataforma Digital (Passaporte Torrance Center® Portugal) com recursos para enriquecer
as aprendizagens e cada vez mais… Conhecer, Reconhecer & Celebrar a CRIATIVIDADE!

 de 15 a 21 de abril, todos os anos
Participação na World Creativity and Innovation Week - Day*
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O que é a Criatividade? Em que consiste?
O que é ser Criativo? Qual a utilidade de ser Criativo?
Quais as características consensuais das pessoas criativas?
Como se tem expressado a criatividade, ao longo das épocas?
Como trabalhar mais Colaborativamente? 

Eu sou criativo! O que significa esta expressão, no meu caso
concreto? Qual o meu Estilo Criativo?
O que tenho feito de criativo na minha Escola? E na minha vida
pessoal? E na comunidade?
Como posso potenciar as minhas ações de Transformação do
Mundo, pela Criatividade?

Valorizar as ações criativas, partilhando-as com o Mundo. 
Constituição da Comissão CriAtividade®.

Conhecer 

Reconhecer

Celebrar

Powered by:

Laboratório CriAtivo

Objetivos

Atividades
Instant Challenges 
Desafios direcionados para intervenções em grupo e permitem
desenvolver a capacidade de, num curto espaço de tempo,
analisarem uma situação, definirem um problema, criarem
soluções, fazerem um plano e implementá-lo.

Estilos Criativos | Eu sou criativo
Atividades de reconhecimento do Estilo Criativo de cada
participante.
Reconhecimento de que cada participante é criativo!

Ferramentas Potenciadoras da Criatividade
Dinâmicas de experimentação e aquisição, de estratégias e
ferramentas potenciadoras da criatividade.

Celebração da Criatividade
Valorização das competências individuais e coletivas 

Dinamizadores: 
Equipa Torrance Center®

Participantes:
Mentores
5 CriAtivos por cada Mentor

Disseminação das aprendizagens e reflexões
Desenvolvimento de atividades de potenciação do processo
criativo, junto da comunidade de proximidade. 

Polinizar CriAtividade

Objetivos

Atividades

CriAtivos e Mentor – Dinamização de, pelo menos, um dos
Instant Challenge com o grupo circundante (ex.: turma).
Mentores - Dinamização de, pelo menos, um dos Instant
Challenge, em todos os seus grupos circundantes (ex.: turmas).
CriAtivos - Dinamização de, pelo menos, um dos Instant
Challenge em outro contexto (família, amigos, clubes,
atividades extracurriculares...)

Construção de oportunidades para impulsionar a Criatividade do
maior número de elementos da Comunidade (de proximidade).

Participantes:
Todos os elementos do(s) seu(s)
grupos + comunidade de proximidade

Fase 1

Fase 2

Partilhar (Envolvimento da comunidade)
O que aprendi? | Tu também és Criativo!
Apresentação, por parte dos CriAtivos, das suas ações criativas,
aprendizagens e reflexões.
Desenvolvimento de atividades de sensibilização ao processo
criativo, junto da comunidade educativa. 

Polinização na comunidade alargada
Desafiar todos os participantes a desenvolverem as
competências criativas, em si e nos que os rodeiam, através da
participação no #EuSouCriativo e na WCIW-D

Café CriAtivo

Objetivos

Atividades
Atividades potenciadoras da Criatividade, a serem dinamizadas pelos
participantes no Laboratório Criativo, com o apoio da Equipa TC.

Dinamizadores: 
Participantes do Laboratório Criativo | Equipa TC

Fase 3

Dinamizadores: 
Participantes do Laboratório CriAtivo

Participantes:
2 convidados da comunidade educativa por
cada elemento envolvido
Exemplos: Professores, Direção do AE, elementos da CM,
pais e encarregados de educação, alumni
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