
Centro Infantil de São Lourenço 

 

Comunidade e  Estrelas do 
Amanhã 

 Programa Comunidade 

 
2 mentoras 
 
34 criativos 
 
 

Programa Estrelas do Amanhã 
 
4 mentoras 
 
81  criativos 
 

Mentores: 
 

 Ana Cortes 
Ana Martinho 
Hélia Bagina 

Joana Figueira 
Lídia Matias 

Liliana Barbas 

 

 Desenvolvimento de competências fundamen-
tais para o sucesso, como o conhecimento, 
colaboração, criatividade, pensamento crítico 
e comunicação. 

Promover aprendizagem através da criativi-
dade. 

 Explorar mais profundamente as nossas áreas 
de interesse, descobrir novos talentos e adqui-
rir  novas competências 

Princípios Gerais do Programa  
CriAtividade 

Os nossos criativos a serem criativos 

Objetos flutuantes 

Futebol humano 

Matemática divertida 

 
“ A infância é o tempo de maior criativi-
dade na vida de um ser humano.” 

Jean Piaget 

Pintura com Berlindes 

Culinária com peso e medida 

Caça sonhos 



 

Programa CriAtividade  

Efeitos nos Mentores: 
 

 Estimulo para o Processo de Criatividade e 
Pensamento Divergente; 

 

 Desafio para sermos mais e melhores; 
 

 Saída da nossa zona de conforto, inovando e 
agilizando as práticas pedagógicas. 

Efeitos nos Criativos: 
 

 Aprendizagem e desenvolvimento de estra-
tégias criativas de resolução de problemas; 

 

 Resolução de desafios com criatividade e  
atuação em comunidade; 

 

 Substituição progressiva do ouvir para  res-
ponder e do ouvir com o intuito de compre-
ender—Creative Listenning; 

 

 Prática do Pensamento Divergente que con-
duziu à produção divergente e se traduziu 
na obtenção criativa de múltiplas respostas 
para um problema. 

Programa Comunidade 

 Os Instant Challenges propostos não resultaram como 
esperado, havendo a necessidade de adaptar ativida-
des aos criativos respeitando os Princípios Gerais do 
Programa CriAtividade. 

Instant Challenge -  Veículo a sopro 

Atividades adaptadas 

Novelo de lã 

O meio ambiente 

Corrida de arcos sem as mãos 

Um novelo de lã passa de mão em mão ao 
desenrolar. Depois um menino, de olhos 
vendados , ouve as indicações e tem que 
tornar a formar o novelo. 

 Com materiais mais diversos ( esfe-
rovite, folhas, missangas, cápsulas 
de café,..) disponibilizados as tribos 
tiveram que elaborar um cartaz 
acerca da preservação do Meio 
Ambiente. 

Os criativos tinham que levar, em 
pares, o arco de uma ponta do pátio 
até à outra. Não podiam tocar no 
arco com o corpo. Tiveram que 
recorrer aos materiais que houvesse 
no pátio para o fazer. 

Laser de fio 

Em pares, colocaram um fio esticado em 
diversos ângulos. Um dos criativos tinha 
que percorrer o corredor, sem tocar em 
nenhum fio. 

Programa Estrelas do Amanhã 

 Foram feitas adaptações significativas ao nível dos 
Instant Challenges por estes não se enquadrarem ao 
desenvolvimento global dos criativos devido à sua 
faixa etária. Desta forma, mantendo os princípios ge-
rais do programa, estruturaram-se atividades que fo-
ram colocadas em prática com bastante sucesso para 
mentoras e criativos. 

Torre de almofadas e outros 
objetos 

O Instant Challenge da Torre de 
sapatos foi adaptado a torre de 
almofadas e outro tipo de objetos. 

Caixas de cartão 

Os criativos tinham diversas 
caixas de cartão para explo-
rarem livremente, sem qual-
quer tipo de orientação. 

Presépio 
Foram distribuídos pelos criati-
vos, materiais diversos para que 
construíssem um presépio. 

Foram colocados vários objetos à 
descrição dos criativos. Com esses 
objetos tinham que fazer constru-
ções livres, apelando à sua criativi-
dade pessoal. 

Torres criativas 


