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COMO SE DESENVOLVE O PROGRAMA CRIATIVIDADE®
Academia CriAtividade® + Mentor CriAtividade® + Mostras e/ou Campeonato Nacional

Academia CriAtividade®
• Espaço de aprendizagem onde se desenvolve o programa CriAtividade®.

Comunidade de Aprendizagem, Escola, Colégio, ATL, Biblioteca, Associação de Pais, Município, Centro Jovem, … qualquer
espaço de aprendizagem que pretenda fazer a inovação acontecer, que subscreva elevados padrões pedagógicos e científicos.
• Grupos de crianças ou jovens do Jardim Infância ao Ensino Superior, por escalões de idades.
• Sessões de aprendizagem (aconselhável 90 minutos semanais), dinamizadas por um Mentor (com no mínimo nível 2 – Capacitação).
Ver Informação nas páginas seguintes.

• Em cada sessão são implementadas Atividades Divertidas e Estratégias Inovadoras, relacionadas com as STEaM (Ciência/Science,
Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) e que desenvolvem competências de resolução criativa de problemas. As atividades e desafios de
exploração são fornecidos a todos os participantes, em plataforma digital.
• Cada Edição Anual está disponível de Setembro a Junho. Apesar de ter mais vantagens a participação durante todo o ano, pode ser
iniciado em qualquer altura

Como se desenvolve o programa CriAtividade®

Mostras e Competições
• As Mostras CriAtividade® são eventos locais
Participar na Mostra é a oportunidade para os jovens festejarem a aprendizagem e receberem feedback de pessoas externas à
equipa (entidades locais e experts).

Podem participar todos os inscritos nas Academias CriAtividade® .

• O Campeonato Nacional é a maior celebração nacional de problem solvers!

Participar na competição é aceitar o desafio de celebrar intensamente as suas realizações e assumir publicamente que pertence ao
movimento de Problem Solvers em Ação!
Podem participar todas as equipas cujos Mentores sejam Certificados (Nível 3 ver informação próximas páginas).
Durante três dias, as equipas de todo o país celebram a aprendizagem, divertem-se e competem mostrando as suas
soluções criativas e inovadoras!
Os vencedores têm a possibilidade de representar Portugal, no Campeonato Internacional.

Como se desenvolve o programa CriAtividade®

Mentor CriAtividade®
• Oportunidade de intervir (remunerado ou voluntário) no espaço de aprendizagem com que está
relacionado ou em outros da sua escolha.
• Possibilidade de Dinamizar Sessões (sugestão: 90 minutos por semana) em qualquer espaço de
aprendizagem que pretenda fazer a inovação acontecer, que subscreva elevados padrões
pedagógicos e científicos.(Comunidade de aprendizagem, Escola, Colégio, ATL, Biblioteca,
Associação de Pais, Município, Centro Jovem, …).
• As crianças ou jovens estarão inscritos no programa por escalões de idades (desde o Jardim
Infância ao Ensino Superior).

MAIOR BENEFÍCIO

Possibilidade de trabalhar
com jovens competências
indispensáveis para uma
vida de sucesso… 
ao mesmo tempo que se
diverte e realiza
autoformação! 

• Como Mentor vai antes de tudo, realizar a sua formação, pelo menos o nível Capacitação.

• Autonomia - os grupos de jovens serão aqueles com quem decidir trabalhar, na zona e local que
decidir ou onde o contratarem.

• Será excelente que participem nas Mostras e no Encontro Anual de acompanhamento
pedagógico.
• Todos os Mentores recebem Apoio Pedagógico Atualizado através da plataforma online e por
videoconferência quando solicitado.

OPORTUNIDADE 
Profissão com valor e de
mais valor na sua ação!

PROCESSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS MENTORES CRIATIVIDADE
Modulo 1 – Aceito o Desafio!
Introdução ao conceito de criatividade.
Caraterísticas das pessoas criativas.

Identificação e treino de competências
associadas ao Processo Criativo.
Potenciação das oportunidades para
partilha de experiências.
Aplicação dos conceitos e estratégias
ao contexto pessoal.

®

Modulo 2 – Capacitação Mentor
CriAtividade®

Modulo 3 – Certificação Mentor CriAtividade®

Aprendizagem e treino de diferentes
estratégias de potenciação do pensamento
criativo.

Identificar, na prática, a relação entre os processos criativos
e a inovação.

Consolidação da aprendizagem pela resolução
de uma situação-problema análoga à utilizada
no programa CriAtividade®.
Aplicação das metodologias aprendidas, nos
contextos de aprendizagem de cada um dos
participantes.

Permite:
• Ser Mentor (remunerado ou voluntário) no
contexto de Academia CriAtividade®
• Participar junto com os jovens em Mostras locais

A obtenção do Nível 2 e 3 dependem da demonstração de proficiência. Exemplo de métodos a serem utilizados: simulação
pedagógica; participação do Mentor na competição; portfólio; autoscopia. Validade anual.

Análise de cada um dos Desafios do ano.

Realização dos produtos inovadores, através da aplicação
dos Desafios anuais.
Avaliação de produtos obtidos no programa e produzidos
pelos jovens.

Permite:
• Ser Mentor (remunerado ou voluntário) no contexto de
Academia CriAtividade®
• Participar junto com os jovens em Mostras locais e no
Campeonato Nacional
• Participar no Campeonato Internacional 
(com equipas vencedoras no Campeonato Nacional)

INVESTIMENTO E DESCRIÇÃO* - MENTOR EM CERTIFICAÇÃO
Módulos 1 e 2
• 2 dias consecutivos em cada um dos Módulos 
• 15h presenciais em cada um dos Módulos 
• Acompanhamento presencial ou online, na implementação de projetos com os
jovens
• Horário: 9h – 13h; 14h – 17:30h 
• Programado Lisboa e Porto; poderá ser realizado em outros locais, desde que haja
um número mínimo de 15 interessados

Inscrição
• Se realizar a inscrição em cada um dos Módulos Individualmente – 295€ /Módulo
• Inscrição simultânea nos Módulos 1 e 2 (Capacitação) – 498€
• Renovação ou repetição – 150€

Módulo 3
• 2 dias consecutivos e 1 dia posterior
• 25h presenciais
• Acompanhamento presencial ou online, na implementação de projetos com os
jovens
• Horário: 9h – 13h; 14h – 18:30h
• Programado Lisboa e Porto; poderá ser realizado em outros locais, desde que haja
um número mínimo de 15 interessados.

Condições de pagamento:

Inscrição
• Se realizar a inscrição apenas no Módulo 3 – 395€
• Inscrição simultânea nos Módulos 1, 2 e 3 – 698€
• Renovação ou repetição – 198€

150€ no ato da inscrição
Se realizar a inscrição:
• Módulo 1 ou Modulo 2 (individualmente): 145€ até 5 dias antes do início da formação
• Modulo 1 e Modulo 2 (em simultâneo): 198€ (até 5 dias antes do início do Módulo 1) + 150€ (até 5 dias antes do início do Módulo 2)
• Modulo 1, 2 e 3 (em simultâneo): 199€ (até 5 dias antes do início do Módulo 1) + 199€ (até 5 dias antes do início do Módulo 2) + 150€ (até 5 dias antes
do início do Módulo 3).
• Renovação ou repetição – Pagamento integral no ato da inscrição

Valor anual por cada Jovem Participante – 145€

* Valores tabelados a nível nacional
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