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DA EQUIPA EDITORIAL
 

 

 

 

 

 

 Quando falámos com alunos de diferentes
países, ficou claro que uma das competências
que eles mais valorizam em si e nos outros é a
criatividade. Permite-lhes olhar para os
problemas de forma diferente e encontrar
formas diferentes e  originais de os resolver. 
 Apesar da criatividade ser uma competência
desejável no mercado de trabalho e na vida, a
verdade é que poucas pessoas a sabem
desenvolver - as seguintes questões continuam
a surgir: o que fazer para estimular a nossa
própria criatividade? como aprender mais
eficazmente? que tarefas são propícias ao
pensamento crítico? Além disso, e ao que
parece, esta competência nem costuma ser
desenvolvida. Na verdade, poucas foram as
pessoas que entrevistámos que pareciam saber
como desenvolver esta apetecida competência.
É desta necessidade que nasce a ideia de criar
um manual, acessível a todos os que querem
desenvolver a sua criatividade.

Esperamos que as sugestões e dicas que
preparámos te sejam úteis e te mostrem o
caminho certo para desenvolveres a tua
criatividade. Nas páginas desta publicação
encontrarás a resposta a perguntas como:  
 como é que a memória funciona? o que fazer
para decorar rapidamente uma lista de
vocabulário em língua estrangeira para um
teste? porque é que esquecemos o que
aprendemos sob stress? como usar a
criatividade na vida e na aprendizagem? o que
fazer para alcançar sonhos e objetivos?  como
aprender em casa? porque é que o meio
envolvente importa? Connosco vais fazer um
treino intensivo da memória, aprender a gerir o
tempo e descobrir porque é que o papel
colorido e os marcadores são tão importantes 
 no processo de aprendizagem :)

O nosso manual e as suas atividades permitem-
te aprender com os sentidos: ouvir podcasts,
assistir a palestras, ver fotografias, tocar na
arte com corpo e alma e sentir a natureza. Nas
suas páginas encontrarás curiosidades
interessantes, desafios envolventes,
infográficos, listas,  fichas de trabalho,
esquemas e muito mais. 

PORQUE É QUE FIZEMOS 
ESTE MANUAL?

O QUE PODES APRENDER COM ELE?

Queremos convidar-te para uma viagem ao mundo da criatividade. Nesta viagem encontrarás muita
inspiração, dicas e tarefas que te ajudarão a aprender mais fácil e eficazmente, a trabalhar melhor e
a usar a criatividade para aproveitares o que o mundo à tua volta tem para te oferecer. Começa por
onde quiseres. Dá uma olhadela à página seguinte, onde irás encontrar uma lista dos tópicos deste
manual. Escolhe um desafio que te interesse e vai à secção indicada para saberes mais e para
começares a te explorar a ti próprio e à tua criatividade.



7

aprender sobre aplicações que ajudam a te lembrares das coisas e a organizar o teu espaço e o
teu tempo;
aumentar a tua capacidade de resolver problemas quotidianos com criatividade;
aprender a ver os problemas de diferentes perspetivas;
lembrar-te do que é importante, mais depressa e mais eficazmente;
criar o teu próprio jogo;
aprender a planear eficazmente o teu estudo, trabalho e tempo livre;
criar o teu próprio espaço para trabalhar e estudar;
ficar a conhecer mitos sobre a memória e sobre aprendizagem; 
libertar a mente de estereótipos;
aprender a arte de tomar notas e de planificar;
tornar rotineira a organização de listas de afazeres e de verificação;
aprender a pensar crítica e objetivamente;
aprender sobre as armadilhas da mente;
escrever o teu próprio poema.
Além disto, também vais aprender:
porque é que deves comer nozes e camarão;
o que é que faz um cavalo-marinho na tua cabeça;
se te deixas levar pela sugestão facilmente;
porque é que nos esquecemos das coisas;
se a hipnose te pode ajudar a recuperar memórias;
se é possível viver sem stress.

Enrola as mangas e começa a tua viagem à terra da criatividade! Desejamos-te uma viagem
proveitosa e divertida, e muita satisfação nos desafios que aceitares! 

Os editores do manual
Beata Duda, Małgorzata Grzonka, Magdalena Lach

 

O QUE TENS A GANHAR?



O pensamento criativo é uma forma diferente de ver o
mundo e os problemas. É o sair da caixa e criar novas ideias.
O que é a caixa? É uma limitação da tua mente, entre o que
já sabes e aquilo em que ainda tens de pensar. Podem ser os
teus pensamentos ou o ambiente de aprendizagem à tua
volta. Também pode ser o que as outras pessoas pensam ou
a tua própria experiência: os teus sucessos e os teus
insucessos. Tudo  isto deixa em ti a ideia de como devem ser
as coisas e essa é a tua caixa.
 

Neste capítulo, vais aprender a desbloquear o teu pensamento criativo. Vamos
falar da importância da criatividade para o teu sucesso na vida, na educação, nos
relacionamentos e na tua profissão futura. Poderás desenvolver a tua capacidade

de pensamento criativo e aprender a usá-la em situações do dia-a-dia. Tudo a
postos? Vamos lá!

Podes estar a pensar: "Mas eu não sou criativo(a)!" Temos
boas notícias para ti! O pensamento criativo é uma
capacidade que qualquer pessoa pode cultivar e
desenvolver. Não tem de ser difícil. Quando eras
pequeno(a), criar coisas novas era natural e enchia-te de
alegria. À medida que cresceste num mundo que exige
perfeição, podes ter asfixiado a tua criatividade. Talvez te
tenhas preocupado mais com o julgamento dos teus pares
ou dos adultos, mas seja lá como for, o génio criativo
continua dentro de ti, à espera de ser libertado!  

 AQUECIMENTO - O PODER DA TUA MENTE

Pensamento criativo é usar a tua mente, imaginação e
experiências para criar algo novo. É ver o que te é invisível
quando estás na caixa. Há 5 tipos de pensadores criativos: o
pensador lateral, o pensador inspiracional, o pensador
divergente, o pensador sistemático e o pensador estético.
Para descobrires  mais sobre cada um deles, vê este vídeo.

A criatividade é a inteligência a divertir-se.  
Albert Einstein

PORQUE É QUE O PENSAMENTO CRIATIVO É
IMPORTANTE PARA TI?

 

mantém a tua mente ativa e mais produtiva;
fomenta a tua confiança;
reduz o stress e traz alegria;
ajuda-te a construir relacionamentos duradouros;
permite descobrir diferentes perspetivas sobre a vida e
a educação;
abre espaço à expressão de ideias próprias.

Se só pudesses desenvolver uma competência na vida,
devias escolher a criatividade, porque:

A criatividade é uma competência chave para o
século XXI e a prioridade estratégica número um de
diversas organizações globais.
A Uber, AirBnB, Apple, Instagram são apenas
alguns exemplos de pensamento criativo. 
Pensa: se escolheres ser criativo, podes fazer
mudanças positivas na tua vida e na vida de muitas
pessoas em todo o mundo!

O QUE É O PENSAMENTO CRIATIVO? 
A CAPACIDADE CRIATIVA PODE SER MELHORADA?

Referências:
N. Torres: 12 Reasons Why Creativity is All You Need in Life, 2021, https://www.imaginated.com/mind/why-is-creativity-important/ (data de acesso: 10.12.2021).
G. Corazza: Creative Thinking – how to get out of the box and generate ideas, 2014, https://youtu.be/bEusrD8g-dM (data de acesso: 10.12.2021).
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5. Ao que parece, os humanos usam a
memória de longo prazo para armazenar
informação por longos períodos de
tempo, de forma semelhante a um
computador. No entanto, no caso de um
ser humano, essa informação é
composta por memórias e/ou
conhecimento adquirido. No caso de
uma máquina, por documentos,
aplicações, fotos. A informação
guardada no disco rígido de um
computador permanece constante a não
ser que a modifiquemos, enquanto que
na memória de longo prazo humana é
guardada de forma ativa. Isto significa
que as nossas memórias podem fundir-
se umas com as outras e/ou que podem
ser distorcidas por informação nova.

CONCLUSÃO? a memória de longo
prazo NÃO funciona de forma análoga
ao disco de um computador.

Referências:
Niezbędnik inteligenta: 100 pytań do nauki, „Polityka” 2021.
K. Czarczyńska: Czym mózg różni się od komputera?, https://gadzetomania.pl/czym-mozg-rozni-sie-od-komputera,6704051320432257a (data de acesso: 12.12.2021).
Imagem: microchip / Pixabay.com / author GDJ / CCO https://pixabay.com/pl/vectors/anatomia-biologia-m%c3%b3zg-my%c5%9bl-umys%c5%82-1751201/ 

 
BLOCO 1. COMO FUNCIONA A MEMÓRIA? O QUE NOS FAZ

RECORDAR E DEPOIS ESQUECER?

Ouvimos frequentemente dizer que o cérebro humano funciona
como um computador. Mas será mesmo assim? Segundo a
psicóloga Daphna Shohamy, a metáfora do computador é acima
de tudo uma fonte de ilusão. O psicólogo Kurt Danziger vai ainda
mais longe ao afirmar que esta metáfora é o oposto do
verdadeiro funcionamento da memória humana. O que achas
disto? Queres saber porquê? Então continua  a ler.

4. Memória de curto prazo = RAM? A memória biológica não tem limite
de capacidade, enquanto que a RAM é uma área com uma capacidade
específica, sujeita apenas a escrita e leitura.

TÓPICO 1. A TUA MEMÓRIA VERSUS 
A MEMÓRIA DO COMPUTADOR

 
 

*Quais são as semelhanças e as diferenças entre o cérebro humano e um
computador?
1. Um computador funciona a zero-um: ou passa corrente ou não passa
corrente. Com o cérebro não é tão simples. Os neurónios podem ter
diferentes estados de excitação.

2. Quando se procuram semelhanças entre o cérebro humano e o
computador, pode-se assumir que existem em ambos certas áreas
(módulos) responsáveis por funções específicas.  No entanto, não é tão
simples. Sim, é possível determinar em que região do cérebro está
centrada, por exemplo, a visão, mas na verdade, todas as áreas trabalham
em conjunto, podendo mesmo assumir as funções umas das outras até
um certo ponto. Não é possível traçar fronteiras exatas no cérebro como,
por exemplo, no circuito integrado de uma placa. 

3. O cérebro não tem um relógio do sistema. Obviamente, os impulsos
são transmitidos através do cérebro, mas a sua velocidade não está
dependente de nenhum ritmo definido - ao contrário dos computadores. 

DESAFIO 1 – TREINAR A MEMÓRIA! 

Já te aconteceu esqueceres o nome de uma pessoa a quem acabaste de ser apresentado?
Já pensaste porque é que te consegues lembrar tão bem de uma determinada data

histórica? Tem tudo a ver com a memória. Explorar o funcionamento da tua memória, irá
ajudar-te a desenvolver a capacidade de te lembrares do que que efetivamente precisas.

Vamos lá!  
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Referências:
J.J. Lee, E.G. Johnson, S. Ghetti: Hippocampal development: Structure, function and implications. In: D.E. Hannula, M.C. Duff, ed., The hippocampus from
cells to systems: Structure, connectivity, and functional contributions to memory and flexible cognition, 2017, s. 141–166.

TÓPICO 2. O CAVALO-MARINHO 
NA TUA CABEÇA, OU SOBRE O HIPOCAMPO

Mostra o teu conhecimento! O que é o hipocampo?
O hipocampo é uma parte pequena mas muito
importante do cérebro, que se parece com um cavalo-
marinho. É responsável por todos os processos da
memória, mas não apenas isso - graças ao hipocampo
também sentimos emoções. A palavra hipocampo
apareceu pela primeira vez no século XVI e foi
inventada pelo anatomista Italiano Arantius, que
reparou na semelhança desta parte do cérebro com
aquele habitante das profundezas marinhas. A
palavra hipocampo também é conhecida por "Corno
de Ammon", nome associado a um deus egípcio.
 Como é que o hipocampo comunica com o resto do

cérebro? 
O nosso cavalo-marinho tem os seus contactos com
todo o sistema límbico e com o neocórtex cerebral,
através da abóbada e dos corpos sésseis. Isto significa
que está ligada a todos os centros do cérebro, e
explica o ser conhecida como "coração do cérebro". O
hipocampo tem tarefas de muita responsabilidade - é
o núcleo da nossa memória. É o centro de comando de
todos os processos de organização da memória. As
tarefas do hipocampo são muitas, incluindo a
transferência de informação da memória de curto
prazo para a de longo prazo. Mas não é tudo. Também
se ocupa da nossa capacidade de aprendizagem e da
orientação espacial. E estará este pequeno cavalo-
marinho sozinho em tudo isto? Felizmente, não. O
hipocampo faz parte de uma estrutura maior chamada
formação hipocampal, que inclui outros ajudantes.
Recentemente, os cientistas descobriram que as
células gliais ou astrócitos (o nome deriva da sua
forma estrelada) também ajudam o hipocampo no
processamento e armazenamento de memórias. 

Investe num sono saudável – o teu hipocampo agradecer-te-á!
Enquanto dormimos, o nosso cavalo-marinho trabalha incessantemente. Recria as nossas memórias, para que
nos lembremos delas facilmente no dia seguinte. Até mesmo uma sesta curta ajuda a consolidar e fortalecer as
nossas memórias. Experimenta antes de um teste e vê se consegues lembrar-te de mais matéria. 
 

Caso te estejas a perguntar se tens
um cavalo-marinho a viver no
cérebro, temos uma surpresa. Os
seres humanos e os restantes
mamíferos têm dois hipocampos.
Um fica no lobo temporal direito
do cérebro e o outro no esquerdo.
Danos em qualquer um deles
provocam problemas de memória e
de aprendizagem.

Onde fica o hipocampo? 
O hipocampo fica na parte de trás da superfície
medial do lobo temporal, parte do sistema límbico
do teu cérebro.
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Referências:
T.M. Domżał: O neurologii – w historii, esejach i wykładach. Lublin 2017.

Como funcionam os nossos processos de memória? 
Durante a formação e armazenamento de memórias, podem
distinguir-se as fases seguintes:
1) Recordar toda a informação disponível;
2) Armazenar essa informação nos neurónios responsáveis
correspondentes;
3) Procurar/recuperar informação um pouco mais tarde, e ir
buscá-la sempre que necessário;
4) Reconhecer corretamente o tipo de informação
recuperada.

Qual é a função da memória de longo prazo?
Representa um armazenamento de capacidade               
e duração teoricamente ilimitados. Fora da nossa
consciência, a informação é agrupada em diferentes
subgrupos/categorias e é continuamente adicionada
ao nosso repositório de conhecimento. Quando
precisamos de determinada informação, podemos
extraí-la da nossa memória, atualizá-la e usá-la de
acordo com a situação. Os dados extraídos entram na
nossa consciência, permitindo-nos funcionar
eficientemente e reagir de forma apropriada. Apesar
de termos imensa informação memorizada na nossa
cabeça - e muitas pessoas têm realmente uma grande
capacidade de memória - temos frequentemente
problemas com a recuperação da informação que
precisamos no momento. Às vezes, acontece mesmo
esquecermos que sabemos algo. 

memória ultracurta, também conhecida por memória
sensorial;
memória de curto prazo, também chamada de
operacional ou memória de trabalho;
memória de longo prazo.

Classificação da memória baseada na sua duração: 

Em 1972, Endel Tulving estabeleceu uma classificação da
memória de longo prazo, baseada na informação recordada.

E não é tudo – além da memória de curto prazo e de longo prazo, existe também a memória associada aos sentidos, ou
seja, a memória de cada um dos teus sentidos. Este tipo de memória está dividido em:

 
OLFATIVA - VISUAL - AUDITIVA - GUSTATIVA- TÁCTIL - DOR - SENSORIAL.

Mais sobre a memória sensorial na página 19.

Para que é que precisamos de uma memória de
curto prazo?
Constitui uma porta de acesso à memória de longo
prazo e permite-nos reter a informação de que
precisamos no momento, por exemplo, onde
estacionamos o carro. Durante algum tempo, a
memória de curto prazo retém a informação
processada, que depois se esfuma ou se transforma
em memória de longo prazo. Este tipo de memória tem
duas propriedades principais - capacidade limitada e
duração finita. Determinou-se que a capacidade da
memória de curto prazo é de 7 (+/-2) elementos. 

TÓPICO 3. TIPOS DE MEMÓRIA

memória de
longo prazo

memória
declarativa

memória semântica,
i.e. "eu sei o que é"

memória de
procedimentos, i.e.

"eu sei como fazê-lo"

memória episódica,
i.e. "eu sei o quê e

quando"

A memória é uma capacidade chave do sistema cognitivo, essencial para
podermos aprender coisas novas. 
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TÓPICO 4. MITOS SOBRE A MEMÓRIA

MITO 2
A hipnose permite recordar memórias reprimidas.
Quantos vilões do cinema revelaram todo o tipo de
verdades quando estavam sob hipnose? Mas tal não é
inteiramente verdade. A hipnose tende a distorcer as
memórias. No entanto, pode ser muito útil no
tratamento de dependências e da  dor.

MITO 3
As pessoas com amnésia não se lembram de nada
das suas vidas. Esta é mais uma farsa de Hollywood,
que mostra personagens a acordar de um coma, não
se lembrando de quem são ou não reconhecendo os
seus entes queridos. A verdade: estas pessoas têm
dificuldade em criar novas memórias, mas não perdem
as memórias passadas.

Referências:
B. Boral, T. Boral: Techniki zapamiętywania. Warszawa 2013.
S. Lilienfeld, S. Lynn, J. Ruscio, B. Beyerstein: 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa 2011.
D. Schachter: Siedem grzechów pamięci. Warszawa 2003.

Já ouviste dizer que aprender de cor é a melhor maneira de
guardar informação na memória? Ou já te disseram que as
pessoas com amnésia se recordam de partes da sua vida?
Achas que a tua memória funciona como uma câmara,
gravando imagens e sons fielmente? Desta informação, qual
achas que é facto e qual é mito? Encontras as respostas
abaixo.

MITO 1
A memória humana funciona como um gravador ou uma
câmara e regista as experiências com exatidão. É verdade
que conseguimos recordar certos eventos importantes com
grande detalhe (são as chamadas memórias flash). No
entanto, mesmo nesses casos, a memória falha e, com o
tempo, as memórias ficam distorcidas ou enfraquecidas.
Uma câmara não modifica a experiência.

Clica para descobrires mais sobre a memória
flash.

 
 

MITO ou VERDADE?
 

1. As pessoas reprimem as memórias traumáticas.
2. Toda a gente é suscetível à sugestão quando se lembra de
algo.
3. As palavras-cruzadas mantém a nossa memória em boa
forma.
4. O homem moderno está a ficar cada vez mais estúpido.

5. Aprender de cor é a melhor maneira de guardar
informação.
6. As pessoas conseguem lembrar-se dos primeiros dias da
infância.

Soluções: 1. MITO, 2. VERDADE, 3. MITO, 4. VERDADE, 5. MITO, 6. MITO.
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https://www.youtube.com/watch?v=3kE1M-MfXxc


PECADOS DA MEMÓRIA
 

Já entraste num quarto e te esqueceste do que lá foste fazer? Não te consegues lembrar da primeira palavra-chave do
teu computador, apesar de já teres tentado? Não te preocupes, acontece a todos. O psicólogo Daniel Schacter (2003)
aponta sete motivos para que isso aconteça. 

As razões das nossas falhas de memória incluem: curto prazo (as memória desaparecem com o tempo), falta de
atenção (muitas vezes não prestamos atenção suficiente à atividade que queremos recordar), bloqueio (quando
tentamos desesperadamente recuperar uma memória), atribuição errada (esquecemo-nos que já dissemos algo a uma
determinada pessoa), suscetibilidade à sugestão (recordar memórias falsas), preconceitos e persistência (voltar a
memórias que não queremos recordar). 

Porque é que esquecemos nomes?
As imagens são a linguagem da nossa mente e qualquer
coisa que consigamos visualizar recordamos mais
facilmente. Imagina que conheces estas três pessoas: a
Ana, a Catarina e o Gonçalo. Quando ouves os nomes,
não aparece nenhuma imagem na tua cabeça. Um nome
é só um amontoado de letras, e é por isso que temos
tanta dificuldade em recordá-los.

PORQUE ESQUECEMOS?
 

Sabias que esquecer é um fenómeno tão importante
quanto lembrar?
Esquecer alivia o fardo do nosso cérebro, criando espaço
para nova informação, conhecimento ou memórias. Porque é
que não nos lembramos de onde pusemos as chaves, de
trancar a porta ou de apagar as luzes de um quarto?
Esquecemos o que fazemos automaticamente - não lhe
prestamos atenção porque já o fizemos centenas de vezes. É
o nosso mecanismo de defesa, que nos permite lembrar
aquilo que é importante ou útil e esquecer o que é
desnecessário.  
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Referências:
R. Peters: Ageing and the brain. „Postgrad Med J.” 2006, 82(964), p. 84–88.
Ch.D. Wrann, J.P. White,  J. Salogiannnis, D. Laznik-Bogoslavski, J. Wu, D. Ma, J.D. Lin: Exercise induces hippocampal BDNF through a PGC-1α/FNDC5 pathway.
„Cell Metab.” 2013, 18(5), p. 649-659.

Descobre as relações que os cientistas encontraram
entre o exercício físico e a eficácia do cérebro.

Neurodiversão: Treina o cérebro e diverte-te. Temos alguns
desafios criativos para ti. Estás pronto(a)?  

Tarefa 1. UM MAPA. Usa uma folha de papel e algo com
que possas desenhar. De memória, desenha um mapa do
teu concelho/localidade. Ou em alternativa, desenha um
mapa que inclua edifícios e objetos pelos quais passas a
caminho de casa ou da escola. Compara-o com um mapa
verdadeiro da área (por exemplo, no Google Maps). Verifica
o que conseguiste recordar e o que não conseguiste.
 

Tarefa 2. DE PERNAS PARA O AR. Vira objetos da tua
casa, como um relógio, um calendário, fotografias, de
pernas para o ar e tenta lê-los nessa posição. Graças a este
exercício, ativas o hemisfério direito do cérebro, que é
responsável pela interpretação de formas e cores.

Tarefa 3. PUZZLE. Lembras-te do teu puzzle favorito
quando eras criança? Regressa a esse tempo e faz um
puzzle com 1000 peças. Também podes usar um puzzle de
forma criativa. Encontrarás aqui inspiração.

Tarefa 4. DANÇA. Aprender novos passos de dança
aumenta a tua velocidade de processamento. Tenta salsa,
hip hop ou zumba. De certeza encontrarás algo que se
adeque a ti.

Quando exercitas os músculos durante muito tempo de
forma sistemática, aumentas o seu tamanho e resistência. O
mesmo acontece com o teu cérebro. Estás pronto(a) para
treinar? Vamos lá! 
 

Mostra às outras pessoas que o cérebro também pode ser
ativo e saudável e estar em forma - tira uma selfie enquanto

exercitas o cérebro e publica-a no Insta com a tag  
#spacescreativity.

 

Cria uma rede de luz!  
O cérebro funciona como uma imensa rede de eletricidade.
Os cientistas fizeram as contas e esta rede tem  5 000 000
km! São 12 viagens de ida e volta à lua. Usa o potencial
desta via rápida! Quando o teu cérebro processa informação
nova, os teus neurónios ativam-se e criam uma rede de
conexões completamente nova. Como resultado, o cérebro
muda a sua estrutura e ganha uma capacidade maior de se
adaptar e aprender coisas novas. Esta capacidade do
cérebro em formar novas conexões chama-se
neuroplasticidade.

BLOCO 2. ESTILOS DE APRENDIZAGEM E MEMÓRIA 

                             PLANO DE TREINO 
DIETA
O teu cérebro usa um quarto daquilo que comes! Assegura-
te de que tens uma dieta adequada para o teu cérebro. O
cérebro adora frutos azulados, nozes e abacate. Apostamos
que já sabes a que pratos poderás adicionar estes deliciosos
ingredientes.

SESTA
Assegura-te de que as tuas noites são bem dormidas - uma
sesta curta também é uma excelente forma de revigorar o
cérebro.

O HÁBITO DA MUDANÇA CONSTANTE
Tenta fazer certas coisas de forma diferente do habitual. Se
usas sempre a mão direita, por exemplo para escrever, tenta
fazê-lo com a esquerda.

DESAFIOS INTELECTUAIS
Aceita desafios intelectuais - tenta jogar xadrez ou resolver
um quebra-cabeças lógico difícil.

DESAFIOS FÍSICOS
Procura alguma coisa com que possas fazer malabarismos. O
malabarismo melhora a neuroplasticidade.

TÓPICO 1. NEUROCIÊNCIA – TREINAR O CÉREBRO COMO OS MÚSCULOS 
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https://www.youtube.com/watch?v=GssC6Dbr9fw
https://www.youtube.com/watch?v=GssC6Dbr9fw


Referências:
B. Boral, T. Boral: Techniki zapamiętywania. Warszawa 2013.
Strona o mnemotechnikach: https://mnemotechnics.com/ (data de acesso: 15.12.2021).

Lembramo-nos de 40% do que ouvimos, 50% do que
vemos, 70% do que vemos e ouvimos e 90% do que
fazemos. Podemos, no entanto, melhorar a nossa
memória usando as técnicas apropriadas. 
As mnemónicas são um método eficaz de memorizar. Os
métodos mais populares incluem as correntes (histórias),
o método de loci (localização/espaço), associações ou
acrónimos e acrósticos.

Como aprender palavras estrangeiras 
1. Usa cores. Por exemplo, palavras de emoção a
vermelho, animais a verde, comida a amarelo. O
hemisfério direito do cérebro é responsável pelas cores,
por isso ativas ambos.
2. Diz as palavras em voz alta – a audição é outro sentido
importante.
3. Visualiza as palavras na tua imaginação. Imagina que
estás a tentar memorizar o verbo "raten", alemão para
"aconselhar". Podes imaginar um ratinho, com monócolo e
aspeto intelectual, a dar conselhos numa aula.
4. Usa mapas mentais – lembra-te que há sempre lugar
para cor e imagens!

Como recordar uma lista de palavras
É aqui que o método da corrente vem salvar o dia - cria a tua
própria história. Quanto mais absurda, melhor. Um exemplo:
tens de te lembrar de comprar 2 papo-secos, cogumelos,
salsichas, tomate e pasta de dentes no caminho de volta a
casa. Imagina, por exemplo, que acordas, entras na cozinha
e vês dois papo-secos a dançar em cima da mesa, ambos a
comer cogumelos. Depois de algum tempo, roubam uma
salsicha um ao outro. Vais à casa de banho e na pia um
tomate está a lavar os dentes com o resto da pasta de
dentes - que acabou!

O mais importante no treino da memória é ser sistemático.
Arranja 5-15 minutos por dia e faz associações, exercita a
imaginação e brinca com a criatividade. Precisão e eficiência
quando recordamos informação vêm com o tempo, por isso
sê persistente!

Clica para aprenderes 10 dicas para melhorar a memória
rapidamente. 

CURIOSIDADE
Sabias que há uma curva do esquecimento? Mostra quanto
tempo demoras a esquecer informação depois de a teres
aprendido. A repetição aqui é chave. Pesquisas demonstram que
até 75% do conteúdo não repetido escapa da cabeça. Quando
repetimos, recordamos muito mais!

TÓPICO 2. O PODER DAS MNEMÓNICAS, 
OU COMO RECORDAR MAIS EFICAZMENTE

 

CURIOSIDADE
Sabias que é difícil lembrar-se de algo quando se está sob
stress?

Clica e vê este vídeo  
sobre as armadilhas da mente - memória sob stress.

Clica para aprenderes sobre as técnicas
de memória mais eficazes.

Como se lembrar de números
1. Pensa em 10 imagens, uma para cada número. Por exemplo, o
5 é um gancho, o 8 é um boneco de neve, e inventa histórias
com elas;
2. Familiariza-te com um sistema de memorização. Sabes qual é
o recorde mundial para memorizar dígitos em 5 minutos? É uma
sequência de 500 dígitos. O recorde pertence a um homem de
nacionalidade chinesa, Wang Feng.
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https://mnemotechnics.com/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s7htmoajhDI
https://artofmemory.com/blog/10-quick-memory-improvement-tips/
https://artofmemory.com/blog/10-quick-memory-improvement-tips/
https://www.youtube.com/watch?v=Js5Tm1y0igY


MILHO ENLATADO, ATUM ENLATADO

shampoo, PASTA DE DENTES

grão, tomatE, cENOURA
PEPINO, bananas

SABÃO LÍQUIDO PARA
LOUÇA

hortelã pera

amêndoa

telhado

limpa-
chaminés

empregado

carvão

compota sumário

O medo do palco é um fenómeno que tens de aprender a
controlar. [...] De fato, a maior parte do medo acontece
antes de subires ao palco. […] Tenta pensar no medo de
uma forma positiva. O medo é teu amigo. Torna os teus
reflexos mais apurados. Aumenta a tua energia, põe-te um
brilho nos olhos e cor no rosto. Quando estás nervoso por
que tens de falar em público, ficas mais consciente da tua
postura e da tua respiração. Com todos estes bons efeitos
secundários, vais na verdade parecer mais saudável e mais
atraente fisicamente. Muitos artistas de topo em todo o
mundo sentem medo do palco por isso estás em boa
companhia.

2. Completa as palavras com as letras em falta: 

f _ _ _ _ e _ o                 c _ _ p _ t _ _ _r

p _s _ _  _  _ a                 n _ _ v _ _ _

c _ _ s _ _ e _ _e             m _ _ d _

O que é a fragmentação da memória? Porque é que
esquecemos algumas coisas tão depressa? O que fazer para
recordar um número de telefone mais rapidamente?

Tenta memorizar estas 10 palavras em 30 segundos,
fazendo diferentes associações ou agrupando itens para
facilitar.

TÓPICO 3. EXERCÍCIOS PARA MELHORAR A MEMÓRIA 

És facilmente influenciado pela sugestão?
1. Lê o texto seguinte (extraído do manual Como comunicar
na era digital? O básico para uma boa comunicação offline)
e depois faz qualquer outra coisa durante 10 minutos.

Tapa as palavras e depois tenta escrevê-las numa folha de
papel.

Podes ter completado algumas palavras mais depressa do
que outras porque as leste no texto. Este fenómeno chama-
se "processamento percetual" - a lembrança inconsciente de
palavras lidas anteriormente, ajudou-te a identificá-las mais
depressa, apesar da tua tarefa não ser treinar a memória ou
recordar informação.

Soluções: fenómeno,  computador, positiva, nervoso, consciente,  mundo.

Passa o teu dia em revista mentalmente. Pensa em quantas
pessoas encontraste hoje que:

❑  fossem louras;
❑  tivessem gatos;
❑  fossem homens;
❑  conduzissem motas ou bicicletas.

Referências:
B. Boral, T. Boral: Techniki zapamiętywania. Warszawa 2013.
Jak utrzymać umysł w dobrej formie? Red. D. Kassjanowicz. Ożarów Mazowiecki 2019.
Wiedzieć, rozumieć, reagować. Sprawny umysł. Warszawa 2011.

Quantos produtos tem a lista?
………………………………………………………………
Que tipos de produto inclui?
……………………………………………………………………
Que produtos de higiene usa esta pessoa?
…………………………………………………………………
Escreve o nome dos produtos.
…………………………………………………………………

Lê a lista de compras abaixo em voz alta, depois tapa-a e
responde às perguntas.

Clica para veres o vídeo "Mind Traps – Chunking", sobre o
processo de agrupamento.
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https://www.youtube.com/watch?v=KsVR0x4f81U


E que tal usares uma app para melhorar a memória? Aqui
tens alguma inspiração: 

TÓPICO 4. APPS E TRUQUES PARA A MEMÓRIA
 

Truque para uma memória melhor

O poder do humor: associações engraçadas ou ridículas
são mais fáceis de recordar que as normais. Tira
vantagem disto! O poder do humor está confirmado por
pesquisas científicas. Sabias que o humor aumenta a
tua produção de dopamina? A dopamina é responsável
por uma melhor memorização. E imagina o que
acontecerá, se memorizares com piada!

Aqui encontras mais apps que te ajudam a lembrar:

A ferramenta principal é a ordem
Procurar alguma coisa importante num quarto
desarrumado é um verdadeiro tormento! Por isso, é
melhor manteres a ordem no teu quarto e também no
teu cérebro. Divide aquilo de que tens de te lembrar em
categorias. Podes usar ferramentas digitais para o
fazer, por exemplo, Trello.

Repete
A prática faz o mestre! Repete aquilo de que te queres
lembrar. Desta forma acabará na memória de longo
prazo. Queres ter uma app sempre à mão para te
ajudar? Tenta Ankiapp! 

Um plano de treino para a memória? 
Para ficares mesmo motivado a treinar a tua memória,
recorre  a um plano de treino adequado e à
monitorização dos resultados. A Peak é perfeita para
isso! Peak.

Referências:
K.P. Madore, D.R. Addis, D.L. Schacter: Creativity and Memory: Effects of an Episodic-Specificity Induction on Divergent Thinking „Psychological Science” 2015,
26(9), p. 1461–1468.
S. Hou Chang: Memory Strategies Used By Teachers, „Ohio Journal of Teacher Education” 2015, 29(1), p. 5–19.
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https://www.youtube.com/watch?v=SefgiofF-fA
https://trello.com/
https://www.ankiapp.com/
https://www.ankiapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainbow.peak.app


Queres fortalecer a tua memória ainda mais? É possível! Vê as tarefas que temos para
ti. Oxigena o cérebro, fortalece a memória e melhora a concentração, cuidando da tua

saúde. Na verdade, o que tu fazes, o que comes e como te movimentas é de enorme
importância para o normal funcionamento da tua memória. Vamos lá!

 

3. Quando estiveres em viagem ou em caminhadas,
examina o ambiente envolvente cuidadosamente com
todos os teus sentidos. Memoriza: Que cheiros
identificas? Que sons ouves? O que podes tocar? O que
vês?
 
4. Usa pratos de papel e cria um enorme jogo de memória
com os teus amigos, que possa ser jogado na relva: vê
como os outros o fizeram - UAU

Referências:
S. Kühn, A. Mascherek, E. Filevich, N. Lisofsky, M. Becker, O. Butler, M. Lochstet, J. Mårtensson, E. Wenger, U. Lindenberger & J. Gallinat: Spend time outdoors for your brain –
an in-depth longitudinal MRI study. „The World Journal of Biological Psychiatry” 2021, p. 1–7 (online), https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15622975.2021.1938670
(data de acesso: 15.12.2021). 
S. Waite: Teaching and learning outside the classroom: personal values, alternative pedagogies and standards. „International Journal of primary, Elementary and Early Years
Education” 2021, 39(1), p. 65–82.

Podes exercitar a tua memória e concentração fora de
casa. Por exemplo, numa caminhada.
Andar é muito aborrecido para ti? Aceita o desafio e
procura caixas enquanto andas. Junta-te ao jogo de 
 Geocaching – memoriza lugares, treina a tua perceção e
descobre esconderijos. Só precisas de um  smartphone
com a função GPS, uma app com um mapa
(recomendamos C: geo) e vontade de descobrir tesouros
escondidos. Agora já estás interessado? Descobre como
funciona e vem procurar tesouros connosco! 

E que tal criares o teu próprio jogo de memória usando
os tesouros que encontras numa caminhada na floresta
ou num parque? 

TOPICO 1. MEMÓRIA – JOGOS AO AR
LIVRE

BLOCO 3. SUPER MEMÓRIA – PODES TER UMA! 

O CÉREBRO EM CAMINHADA

ANDAR APENAS 10
MINUTOS POR DIA

MELHORA A
MEMÓRIA

1 HORA NA
NATUREZA = 20%
MELHORIA NA
MEMÓRIA DE
CURTO PRAZO

A VITAMINA
D AUMENTA
OS
PROCESSOS
COGNITIVOS

O CONTACTO
SENSORIAL COM A
NATUREZA
ACALMA A MENTE

MAIS EXERCÍCIO
NO EXTERIOR =

HIPOCAMPO
MAIOR

RESPIRAR AR
PURO AUMENTA 

A CAPACIDADE 
DE MEMÓRIA

Tarefas ao ar livre para uma memória melhor: 
1. Quando estiveres a andar a pé, tenta memorizar o máximo
de  detalhes das áreas circundantes, agrupando-os em
diferentes tipos de categorias. Por exemplo: coisas
vermelhas ou objetos quadrados.
2. Cria um mapa, por exemplo, de um jardim público. Depois
esconde certos objetos em diferentes partes do jardim e
deixa que os teus amigos os encontrem, com a ajuda do
mapa e das tuas pistas. Este jogo é viciante, além de
fomentar a colaboração e a integração.
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15622975.2021.1938670
https://www.youtube.com/watch?v=9RKtKSmvj10
https://geocaching.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching&amp;hl=pl&amp;gl=US


Referências:
K. Jaroszewicz: Ponad 100 sposobów na pamięć. Warszawa 2015.
11 Best Foods to Boost Your Brain and Memory, https://www.healthline.com/nutrition/11-brain-foods# (data de acesso: 26.12.2021).

Bebe chá verde!  
O chá, especialmente o chá verde, é muito bom para o
funcionamento do cérebro. Isto graças aos antioxidantes
que contém, que têm efeitos anti-inflamatórios e
fortalecem os vasos sanguíneos. Por sua vez, isto estimula
o sistema nervoso central, ajuda a revigorar, reduz a fadiga
e melhora a concentração. É absorvido pelo corpo durante
um período de tempo mais longo, funcionando por isso
mais tempo do que a cafeína contida no café. Se queres
que o chá verde tenha propriedades estimulantes, precisas
de uma infusão de 2-3- minutos. No entanto, não excedas
a dose diária recomendada. 4/5 chávenas é a norma que
faz bem à saúde.

+ comida paracomida para  
fortalecer o cérebrofortalecer o cérebro

 

ALGAS E MARISCO NOZES, AMÊNDOAS,
AVELÃS, CASTANHAS

FRUTOS E BAGAS

PEIXE GORDO

CURCUMA GRÃOS INTEIROS OVOS E FRANGO

SEMENTES DE ABÓBORA
E GIRASSOL, FEIJÃOLEGUMES

AZEITE E ÓLEO DE CÔCO PRODUTOS DE SOJA CAFÉ, CHOCOLATE, 
CHÁ VERDE

A MELHOR COMIDAA MELHOR COMIDA
para a saúde dopara a saúde do
cérebrocérebro

Para que o nosso cérebro funcione bem, devemos fornecer-
lhe os ingredientes para que se possa regenerar e funcionar
devidamente. O cérebro precisa de ácidos gordos  omega-3,
contidos em peixe gordo marinho, e componentes como a
luteína, nitratos, vitamina K e folato (que pode ser
encontrado em vegetais verdes como o espinafre, espargos,
brócolos, couve-de-bruxelas, salsa e couve). Os açúcares
também são um combustível importante para o cérebro.
Mas devem vir de frutos ou produtos integrais, e não de
guloseimas adoçadas com açúcar branco. A comida
altamente processada contendo ácidos saturados também
deve ser evitada. Nozes, amêndoas, cacau e chocolate
preto, que favorecem a memória e a concentração, podem
enriquecer a tua dieta para o cérebro. Digna de menção é
ainda a  vitamina D, que protege os neurónios. O seu nível
adequado previne a demência e desordens cognitivas. Pode
ser encontrado nas gemas de ovos, fígado, queijo, e em
peixes como a cavala, atum e salmão.  Esta vitamina é
ativada na pele pela luz solar, por isso no outono e no
verão vale a pena tomar suplementos.

Como é que a comida afeta o cérebro?

TÓPICO 2. NEUROTRANSMISSORES SAUDÁVEIS 
UMA BOA DIETA PARA O PODER DO CÉREBRO

Não comas demais!  
Uma dieta excessivamente calórica pode acelerar o processo de
envelhecimento de todo o corpo, cérebro incluído, e contribui
para a morte dos neurónios. Comer demais abranda as funções
cerebrais, prejudica a função cognitiva, restringe o fornecimento
de sangue ao cérebro e aumenta o risco de doenças como a de
Parkinson ou Alzheimer.
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https://www.youtube.com/watch?v=xyQY8a-ng6g&t=2s


 

TÓPICO 3. OS SENTIDOS E A MEMÓRIA

A memória sensorial em dois minutos

Referências:
M. Powell: Potęga pamięci. Zagadki i triki, które poprawią twoją pamięć. Ożarów Mazowiecki 2014.
Cognition (sensory memory), http://byuipt.net/564/2013/08/23/cognition-sensory-memory/ (data de acesso: 26.12.2021).
Zapachy mogą wywoływać silne wspomnienia. Nowe badania tłumaczą dlaczego, https://dzienniknaukowy.pl/zdrowie/zapachy-moga-wywolywac-silne-
wspomnienia-nowe-badania-tlumacza-dlaczego (data de acesso: 26.12.2021).

Se queres uma memória melhor, cheira alecrim.

Memória Fotográfica (eidética)  é uma capacidade rara de
recordar imagens, detalhes, mas também sons e outras
impressões com grande precisão.
Este tipo de memória pode ser observado em  2–10% das
crianças. No entanto, esta característica desaparece por
volta dos 6 anos. É rara em adultos e normalmente
acompanha doenças (défices cognitivos).

Para te lembrares das coisas, 
tens de envolver os sentidos!

OLHOS: atribui formas e cores aos conceitos que estás
aprendendo.

OUVIDOS: a música ativa os dois hemisférios do cérebro
para ajudar a memória. Usa-a! 

NARIZ: pulveriza um odor agradável enquanto estudas e
usa o mesmo imediatamente antes de um teste importante.
Os cheiros têm o poder de despoletar memórias.

LÁBIOS: se mascares pastilha elástica enquanto estudas e
durante ou antes de um exame, vais lembrar-te do que
estudaste mais facilmente.

MÃOS: queres mais concentração? Manuseia uma bola anti-
stress ou slime.

Para descobrires qual o teu sentido mais forte, faz esta curta
avaliação. Vai ajudar-te a descobrir qual dos teus sentidos te
dará superpoderes para te lembrares das coisas mais
rapidamente. Usa este sentido mais do que os restantes para
te ajudar a lembrar e a  aprender melhor.
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https://www.youtube.com/watch?v=tHwD5Ut0cmE
http://byuipt.net/564/2013/08/23/cognition-sensory-memory/
https://www.youtube.com/watch?v=99Vae406Gww


Referências:
M. Powell: Potęga pamięci. Zagadki i triki, które poprawią twoją pamięć. Ożarów Mazowiecki 2014.
Cognition (sensory memory), http://byuipt.net/564/2013/08/23/cognition-sensory-memory/ (data de acesso: 26.12.2021).
Zapachy mogą wywoływać silne wspomnienia. Nowe badania tłumaczą dlaczego, https://dzienniknaukowy.pl/zdrowie/zapachy-moga-wywolywac-silne-
wspomnienia-nowe-badania-tlumacza-dlaczego (data de acesso: 26.12.2021).

Memória sensorial – Esta memória é ultracurta.
Armazena impressões formadas a partir de estímulos
que apreendemos com os nossos sentidos.

Memória visual (icónica)  – Graças a ela conseguimos
recordar objetos e detalhes de um local ou situação, em
poucos segundos. 

Menos de meio segundo

Memória táctil (háptica) – É ativada por contacto,
baseada nos estímulos que interagem com a nossa pele.

Cerca de 3 segundos

Memória auditiva (ecoica) – Permite-nos consolidar e
recordar informação relativa ao som. Por exemplo:
palavras, melodias de canções.

Cerca  de 10 segundos

O olfato é provavelmente o sentido mais ligado à
memória. Os odores evocam memórias específicas
- por exemplo: uma floresta depois de uma chuva
de verão ou a cozinha da avó, onde se faziam os
bolos para o Natal. Às vezes, um cheiro pode nos
fazer lembrar de um evento há muito esquecido.
Isto deve-se à memória olfativa que, segundo os
cientistas, não muda ao longo da nossa vida, e
determina o nosso comportamento e emoções.
Subconscientemente, lembramo-nos de cheiros,
que podem evocar memórias agradáveis ou
desagradáveis.
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http://byuipt.net/564/2013/08/23/cognition-sensory-memory/
https://dzienniknaukowy.pl/zdrowie/zapachy-moga-wywolywac-silne-wspomnienia-nowe-badania-tlumacza-dlaczego


Normalmente, uma pequena dose de stress tem um efeito
positivo - dá-te energia e motivação. O stress também
favorece a performance. No entanto, o stress excessivo ou
crónico reduz a atividade cerebral, e pode mesmo causar
perda de memória.
Hoje em dia, o stress é muito comum e pode provocar
diversas desordens. Ou seja, deves contrariar os seus
efeitos negativos para protegeres o teu cérebro de
problemas de memória.

Referências:
K. Jaroszewicz: Ponad 100 sposobów na pamięć. Warszawa 2015. 
www.verywellmind.com (data de acesso: 27.12.2021)

 TÓPIC0 4. MEMÓRIA STRESSADA
 

Quando sob stress, o cérebro começa a perder matéria
cinzenta. A perda maior ocorre no córtex pré-frontal. Esta é
a parte do cérebro responsável pelas funções cognitivas
(planificação, emoções, tomada de decisões). Quando
estamos stressados, temos dificuldade em nos concentrar
e em recordar coisas simples. O nosso comportamento
também muda (deixamos de controlar as emoções).
Felizmente, a maioria das mudanças no cérebro é
reversível. Com uma abordagem informada e adequada, é
possível prevenir o impacto negativo que o stress pode
causar.

Uma "massagem de som" ajuda a mente stressada, ou seja,
música relaxante. Na internet, encontras uma vasta
seleção de música grátis, que terá um efeito positivo nas
tuas ondas cerebrais. 

Em casos muito raros de momentos muito stressantes e
experiências traumáticas, pode surgir a chamada amnésia
psicogénica. Neste estado não nos lembramos de nada do
evento que presenciámos. De uma forma estranha, o
nosso corpo reage, protegendo-nos de tomar consciência
de fatos que não queremos aceitar.

LEMBRA-TE! 
Manter ou começar a praticar atividade física regular e a
neurogénese (o processo de criar novas células
neuronais) estão fortemente ligados a um decréscimo no
stress. De cada vez que forçamos o corpo a se exercitar
(por exemplo: natação ou um ginásio) fornecemos
oxigénio ao cérebro.
Apenas 15-30 minutos de exercício moderadamente
intenso por dia é suficiente para inibir a secreção da
hormona do stress, o cortisol. Participar em atividades
como ioga ou mesmo andar também resultam! Fazer isto
aumenta os níveis de endorfinas, conhecidas como a
hormona da felicidade. Os melhores resultados obtêm-se
com exercício aeróbico intenso, que aumentam os
batimentos do coração por um período de tempo maior.
Estes incluem corrida, ciclismo e natação.

O stress severo pode fazer com que recordemos um evento
que presenciámos (normalmente muito desagradável ou
difícil) persistentemente. As memórias são desencadeadas
por substâncias que libertamos sob stress – incluindo  a
nor-adrenalina.
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https://www.youtube.com/watch?v=hyg7lcU4g8E
http://www.verywellmind.com/
http://www.verywellmind.com/
http://www.verywellmind.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xQ6xgDI7Whc
https://www.youtube.com/watch?v=xQ6xgDI7Whc


Como é que se explica a CRIATIVIDADE? 
Se pesquisares na internet obténs milhões de resultados...

 
 

DESAFIO 2 – APRENDER EFICAZMENTE 
 
 
 

Experimenta! 
Imagina que és uma caneca. Desenha essa caneca, de
forma a apresentares a tua personalidade.... usa a tua
criatividade. 
Agora, imagina uma pessoa realmente muito pequena,
que é doida por chocolate quente e quer provar o
chocolate que tens na caneca. O problema é que ela só
tem um milímetro de altura. A tua tarefa é arranjar
maneira de ajudar o nosso viciado em chocolate quente a
conseguir chegar ao chocolate! Imagina tantas formas
quanto conseguires!

Teste de criatividade - verdadeiro ou falso?

1. A criatividade é herdada e determinada
geneticamente.
2. Não podemos aprender a ser mais criativos.
3. As pessoas com altos níveis de traços de
personalidade psicótica são mais criativas que
as pessoas comuns.

Quando pensamos em criatividade, devemos considerar
os princípios básicos do processo criativo de conceber
novas ideias.  Joy Paul Guilford apresentou pela primeira
vez a teoria do pensamento divergente baseada na
ideação. Ele considerou que podemos medir a
criatividade em 4 dimensões: 
1. fluência – a capacidade de produzir um grande
número de ideias ou soluções para problemas num curto
espaço de tempo; 
2. flexibilidade – a capacidade de propor uma variedade
de abordagens simultâneas para um problema específico;
3. originalidade – a capacidade de produzir ideias novas
e diferentes;
4. elaboração – a capacidade de sistematizar e organizar
os detalhes de uma ideia na cabeça e de os pôr em
prática.

Queres saber qual é o teu nível
de criatividade? Faz o teste! 

http://www.testmycreativity.com/
E então? O que descobriste? 

 

Olha para esta imagem. O que vês? Será uma vista aérea ou uma foto tirada de
baixo? Blocos de gelo no Canadá ou o céu na Polónia? Pintura ou fotografia? E se

isso não for importante? A criatividade dá-nos a oportunidade de ultrapassar as
fronteiras da mente! Por isso, talvez seja apenas algodão-doce! :) 

 
 

Soluções!

1. FALSO! A educação é igualmente importante, especialmente
quando somos educados por pais de mente aberta a novas
pessoas e desafios.
2. FALS0! A criatividade  pode ser aperfeiçoada com treinos
mentais.
3. VERDADEIRO! São mais resistentes à influência de outras
pessoas. Além disso, saem geralmente do normal e pensam fora da
caixa. 

Referências:
The Creativity Test: http://www.testmycreativity.com/ (data de acesso: 11.12.2021).
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TÓPICO 1. SER [UM ARTISTA] OU NÃO
SER? CONHECE-TE A TI MESMO(A)!

 

BLOCO 1. ENTENDER A CRIATIVIDADE! [...E A TI MESMO(A)!]
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http://www.testmycreativity.com/
http://www.testmycreativity.com/


Referências:
Biography of J.P. Guilford: https://en.wikipedia.org/wiki/J._P._Guilford (data de acesso: 11.12.2021).
R.E. Beaty, Y.N. Kenett, A.P. Christensen, M.D. Rosenberg, M. Benedek, Q. Chen, P.J. Silvia: Robust prediction of individual creative ability from brain
functional connectivity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018 (data de acesso: 30.03.2022).

TÓPICO 2. CÉREBRO CRIATIVO OU BRAINSTORMING CRIATIVO? 
 
 Como podemos estar calmos se o nosso cérebro tem células nervosas? 

A criatividade não existe? Talvez.
 
 
 Pesquisa: investigadores examinaram 163

participantes australianos, que realizaram duas
tarefas cognitivas diferentes. A que mediu o
pensamento divergente chama-se "tarefa de
uso alternativo" (TUA - uma tarefa criativa) e a
tarefa não-criativa de comparação, "tarefa de
características do objeto" (TCO). Também
preencheram uma bateria de questionários
sobre a criatividade.

Treina os teus neurónios e o processo de sinaptogénese
entre eles! O hemisfério direito do cérebro é responsável pelo

pensamento criativo (pensamento divergente).
 A pesquisa em neurociência está a dar-nos cada vez
mais informação sobre a forma como o cérebro
funciona num desafio.
As pessoas criativas têm mais ligações neuronais.

FALSO! O hemisfério direito do cérebro não é um orgão
separado, cujo funcionamento possa ser considerado
isoladamente do hemisfério esquerdo, na maioria dos
seres humanos.
VERDADEIRO! A progressiva disponibilidade de
técnicas de neuroimagem permite-nos descobrir as
capacidades do cérebro. 
FALSO! As pessoas criativas e as menos criativas têm a
mesma quantidade de ligações, mas em áreas
diferentes.

Faz o teste! Verdadeiro ou falso?
 

1.

2.

3.

 
Soluções!

1.

2.

3.

Conclusão desta pesquisa:  durante a tarefa criativa, as áreas mais ativas foram as localizadas na área frontal e
parietal, ao contrário da tarefa não-criativa (localizadas principalmente na área subcortical e em zonas mais profundas
do cérebro, no tronco cerebral, no tálamo e no cerebelo).

Este é o Henrique. O Henrique é insubstituível no meu
escritório! Trabalha como clipe de papel, brincos, alfinete,
escorrega para formigas,... 

Fica a conhecê-lo melhor e pensa noutras possibilidades
de funções para o meu querido amigo Henrique. 

Pré-frontal
Motor
Insula

Parietal
Temporal
Occipital
Límbico
Cerebelo

Subcortical
Tronco encefálico

Rede altamente criativa Rede de baixa criatividadeA

B

Fonte das ilustrações:: Beaty et al.(2018)  
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TÓPICO 3. COISAS A FAZER E COISAS A EVITAR
 

Corre riscos e sai da tua zona de conforto mental -
força-te a ir a lugares que não conheces, faz coisas
que não fazes normalmente.
Sê curioso – encontra alguma coisa interessante          
 e pesquisa sobre isso para aprenderes mais sobre              
o assunto.
Reserva tempo para pensar, brincar, relaxar, ser feliz.
Permite-te cometer erros. Aprender o que funciona             
é tão importante quanto aprender o que não funciona.
Confia em ti mesmo - tu tens todo o potencial
necessário para teres sucesso e vais consegui-lo.
Explora e disfruta da natureza - anda a pé ou de
bicicleta, corre. 
Sê um eterno aluno - aprende constantemente através
de leituras,  vídeos educacionais, podcasts
educacionais, visitas a museus ou galerias.
Procura bons ambientes, positivos e inspiradores.

Entende a criatividade!

repitas continuamente trabalhos desinteressantes;
esperes por inspiração - começa  a trabalhar agora.
Picasso dizia "A inspiração existe, mas tem de te
encontrar a trabalhar.";
te queixes sobre os problemas, os desafios que
enfrentas são as tuas oportunidades de
aprendizagem;
tenhas medo de correr riscos;
desistas - quando trabalhas numa solução criativa
tens de imaginar, esforçar-te e voltar a imaginar; 
tenhas medo de ser diferente, pensar de forma
diferente ou fazer as coisas de maneira diferente.

não:

Referências:
R. Alhalabi: Creative Thinking: What is it, Why is it important, and How to Develop it?, 2021, https://www.potential.com/articles/creative-thinking/
(data de acesso:11.12.2021).

Vê este vídeo sobre a luz na Suécia, depois vai dar uma
volta, a pé ou de bicicleta, e pensa sobre o que gostas e
aprecias na natureza perto da tua casa. Partilha as tuas
impressões connosco aqui. 

A criatividade é um tesouro
precioso, que pode ser enterrado
ou reforçado, dependendo das
tuas escolhas. Com isto em
mente, envolve-te ativamente e
procura práticas para o teu dia-a-
dia que te possam ajudar a ser
mais criativo! 

Conheces o Harry Potter? 
Esperamos que sim.
Boggart! Este espetro assume a forma
daquilo que mais temes na vida. Vive em
lugares escuros (debaixo da tua cama,
dentro do armário). Podes vencê-lo
usando o feitiço Riddikulus e imaginando
um disfarce inteligente e hilariante! 

Experimenta! 
Imagina e desenha o teu Boggart e vence-
o no papel de forma divertida! 

Imagina que tens 5 anos de idade
(sim! outra vez!). 
Tinhas algum amigo imaginário?
Qual era o teu jogo favorito?
Quando é que te comportaste dessa
forma pela última vez?
PORQUÊ?!

LIBERTA A MENTE PARA PENSAR
CRIATIVAMENTE! 

Fotografia de: Justyna Jopek 

Im
ag

em
 d

e::
 Ju

st
yn

a 
Jo

pe
k 

Im
ag

em
 d

e: 
Ju

st
yn

a 
Jo

pe
k 

25

https://m.youtube.com/watch?v=3zTR4ayDG38&feature=youtu.be


Referências: 
C. Vivyan: Relaxing 'Safe Place' Imagery, https://www.getselfhelp.co.uk/docs/SafePlace.pdf (data de acesso 12.12.2021).
Stress inute Mindful Breathing Meditation (Relieve Stress), https://www.youtube.com/watch?v=SEfs5TJZ6Nk (data de acesso: 23.03.20022).
5-minute breathing exercises – guided mindfulness meditation, https://youtu.be/TXNECaIJPDI (data de acesso: 23.03.20022).
2-Minute Neuroscience: Divisions of the Nervous System, https://www.youtube.com/watch?v=q3OITaAZLNc (data de acesso 12.12.2021).

É possível viver sem stress?
 

Definitivamente não! Todos os seres vivos da terra
sentem stress, o que lhes permite sobreviver num mundo
em rápida mudança. Mas primeiro temos de nos
familiarizar com o sistema nervoso. Comecemos então a
nossa aventura pelo sistema nervoso! 

Esta situação é perigosa?

Se tiveres medo de cães -> SIM! 
Se achas que os cães são perigosos e imprevisíveis ->
SIM
Se já foste atacado por um cão  ->SIM
Se és louco por cães -> NÃO! manifestações físicas, por exemplo dores de barriga ou

enxaquecas.
um aumento ou diminuição desnecessários do apetite.
fraqueza física, distúrbios do sono, diminuição das
capacidades intelectuais e mentais e da imunidade.

Verdadeiro ou falso?
O stress mental pode causar…

Todas as frases são verdadeiras!

Lê este artigo sobre os efeitos do stress no corpo e desafia-
te!
https://www.apa.org/topics/stress/body 

TÓPICO 1. O PODER DA VISUALIZAÇÃO - O GRANDE COMBATE: 
CRIATIVIDADE VS. STRESS

 

E o que tem a criatividade a ver com isto? A relação entre o stress e a criatividade pode parecer pouco óbvia, mas a ligação
é a visualização mental. Não temos consciência do poder que temos para lidar com o stress! O principal é conseguir acalmar o
sistema nervoso simpático e estimular o parassimpático, usando a imaginação e a criatividade. 
Regra 1: Faz este exercício algumas vezes antes, para ser mais eficaz numa situação real de stress.
Regra 2: Foca-te na respiração (em situações de stress temos a tendência a hiperventilar).
Regra 3: Tenta usar todos os teus sentidos.

Passo 1. Foca-te na respiração! Passo 2. Cria um lugar seguro usando a imaginação.
Descreve-o usando todos os sentidos.

O stress começa na tua cabeça. Porquê? Porque depende
das tuas experiências anteriores e das tuas crenças. A
cereja no topo do bolo é a tua interpretação da situação.

BLOCO 2. USAR A CRIATIVIDADE! [...NA VIDA!]
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https://www.youtube.com/watch?v=TXNECaIJPDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q3OITaAZLNc
https://www.apa.org/topics/stress/body
https://www.apa.org/topics/stress/body


 Vi o anjo no mármore e esculpi até libertá-lo.
– Miguel Ângelo, escultor e artista

 

A Ana, 17 anos, tem problemas em estabelecer contacto
com os seus pares. Ontem foi convidada para uma festa
de aniversário. A festa é na sexta-feira. A Ana está
assustada, mas quer muito ir à festa.

Tenta ajudar a Ana: explica-lhe o que é a simulação
mental e juntas criem cenários diferentes em que ela
trava conhecimento com alguém (tantos quantos
conseguirem).

Referências: 
B. Gill: New To Visualization? Here Are 5 Steps To Get You Started, https://www.forbes.com/sites/bhaligill/2017/06/22/new-to-visualization-here-are-5-
steps-to-get-you-started/?sh=2990f0846e3f (data de acesso: 12.12.2021).
How to use the wheel of life to achieve balance, https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=-1w37m67fV4&feature=emb_logo (data de acesso:
12.12.2021).
M. Ball, J. Kluger, A. de la Garza: Elon Musk. The person of the year 2021, https://time.com/person-of-the-year-2021-elon-musk/ (data de acesso 14.12.2021).
Brain games: how athletes' minds work, https://www.science.org.au/curious/people-medicine/brain-games (data de acesso: 14.12.2021).

TÓPICO 2. COMO REALIZAR OS TEUS SONHOS E OBJETIVOS?
SIMULAÇÃO MENTAL E VISUALIZAÇÃO.

Como funciona? 5 passos para começares:
1. Sabe o que queres. Podes querer atingir muitos
objetivos, mas opta por um específico (se não sabes qual,
tenta a Roda Da Vida (The wheel of life).
2. Descreve a tua visão detalhadamente. Se eu tivesse
uma varinha mágica e pudesse fazer qualquer coisa
acontecer, como seria a minha vida? 
3. Começa a visualizar e associa emoções. Como me
sentiria se todas as minhas visualizações se realizassem?
4. Pratica ações diariamente. O que é que eu posso
fazer hoje para me ajudar a chegar mais perto da vida
que eu quero ter?
5. Tem garra e perseverança. O que me ajudaria a ser
perseverante quando enfrento um desafio?  
 

Experimenta!
Talvez tu também aches uma determinada situação
difícil ou tenhas um problema semelhante. Se for esse o
caso, pensa num mínimo de 6 soluções para esse
problema (positivas ou negativas). Usa a tua
imaginação!
Como te sentes depois deste exercício? Sentes-te mais à
vontade com esse problema agora do que antes?

Inspira-te em alguém…
Elon Musk – inovador,
criador ou excêntrico?
Clica aqui: Elon Musk:
Personalidade do Ano 2021
da revista Time

Simulação mental no desporto ou mudança cerebral?
O que achas? Lê isto!    

antecipar o resultado das nossas ações;
nos prepararmos para a resolução de problemas
(usando a imaginação, podemos experimentar
diferentes cenários);
reduzir a ansiedade ou o medo de algo no futuro.

Simulação Mental  é a capacidade que a nossa mente
tem de imaginar que fazemos uma determinada coisa e de
simular o seu resultado provável, mesmo antes de a
fazermos. É muito semelhante à visualização! Usamos a
SM para:  
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https://www.youtube.com/watch?v=-1w37m67fV4&t=48s&ab_channel=MindToolsVideos.
https://time.com/person-of-the-year-2021-elon-musk/
https://time.com/person-of-the-year-2021-elon-musk/
https://time.com/person-of-the-year-2021-elon-musk/
https://www.science.org.au/curious/people-medicine/brain-games
https://www.science.org.au/curious/people-medicine/brain-games


TÓPICO 3. COMO USAR A CRIATIVIDADE NA VIDA - MAPAS MENTAIS, 
TOMAR NOTAS, BRAINSTORMING...

 

Sketchnoting – é uma forma de tomar notas, daí a parte
de  “noting”, mas como já deves ter adivinhado envolve
utilizar mais suportes visuais no processo, quando
comparado com o tomar notas tradicional. Daí a parte de  
“sketch". 
P.S. Adoro-te, Doug! :)

Estratégia de Brainstorming – Apontado como o método mais popular, esta estratégia é usada para gerar ideias para
resolver um determinado problema. Basta escrever tudo o que vem à cabeça (sê criativo!). Depois, escolhes a opção
adequada. Também podes usar uma app: https://www.mindmeister.com/.

Como é que se estuda? 
https://learningcenter.unc.edu/tips-and-tools/studying-101-
study-smarter-not-harder/

Referências: 
D. Neill: What is sketchnotings, https://www.verbaltovisual.com/what-is-sketchnoting/ (data de acesso: 12.12.2021).
K. Kowalski: Top 10 tips on how to study smarter, not longer, https://www.sciencenewsforstudents.org/article/top-10-tips-study-smarter-not-longer-study-
skills (data de acesso: 12.12.2021). 
Cornell Notes Method of Taking Notes, https://www.youtube.com/watch?v=lsR-10piMp4 (data de acesso: 12.12.2021).

Mapas mentais! São um poderoso método de tomada de
notas que organiza a informação e mostra as relações
entre ela. Podes fazê-los à mão ou usar apps grátis (por
exemplo. https://www.mindmup.com/).

Método Cornell para Tomar Notas - o melhor método
para quando tens de te preparar para testes ou exames.

Saatchi & Saatchi – agência publicitária -> a sua
experiência em Diablo III (especialista TIC).
Jung von Matt – agência publicitária -> encontrar
códigos QR nas palavras cruzadas da revista The Brief
(redator publicitário).
Luxsoft Poland – serviços financeiros -> enviar donuts
grátis com uma oferta de trabalho aos funcionários
de empresas rivais que tentavam assumir o controle
da empresa (especialista em ciências informáticas). 

Criatividade no mundo do trabalho?

Normal! Mas o que é que as grandes empresas entendem
por criatividade quando recrutam funcionários? 

criatividade

na
escola

nas parcerias

nos
relacionamentos

no dia-a-dia

no trabalho

trabalho com os
alunos

trabalho com outros
colegss
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Referências: 
The Open University: How to break the career decision deadlock, 2019, http://www.open.ac.uk/blogs/careers/?p=5079 (data de acesso: 12.12.2021).
Y. Gyles: Six Thinking Hats, https://www.managementcentre.co.uk/learning-development/six-thinking-hats/ (data de acesso: 12.12.2021).
Educators Technology: Two Great Classroom Posters on The Six Thinking Hats, 2014, https://www.educatorstechnology.com/2014/07/two-great-classroom-
posters-on-six.html (data de acesso: 12.12.2021).
M. Channell: The Six Thinking Hats: How to Improve Decision Making, with Examples, 2021, https://www.tsw.co.uk/blog/leadership-and-management/six-
thinking-hats/ (data de acesso: 12.12.2021).
https://omec.pl/blog/technika-6-kapeluszy/ (data de acesso: 13.01.2021).

Dicas
Tem cuidado para não te ficares só pelo chapéu vermelho - se
precisas de uma inovação, começa com o chapéu verde e não
deixes que nenhum pensamento do chapéu preto mate as tuas
ideias novas. Só depois de teres uma lista de brainstorming é
que deves percorrer os outros chapéus para escolheres a ideia
vencedora.

Lê este artigo sobres os 6CP e sobre uma decisão
relacionada com a carreira.

Imagina que adoras o teu trabalho, mas fizeram-te uma
proposta em que ganharás muito dinheiro... 
Lê esta conversa dos chapéus – quem terá razão? 
Branco: OMG! Eu adoro o meu trabalho, é maravilhoso! 
 a felicidade mora aqui! 
Preto: Neste trabalho – 1000€, trabalho novo – 2900€…
fácil.
Vermelho: A minha mãe vai dizer que eu estou ficando
louca. Mas por que é que continuo com dúvidas? 
Verde: O meu trabalho traz-me muita satisfação, apesar
do salário ser baixo.
Amarelo: …e talvez uma terceira opção nas  Bahamas… :D
Azul: Oh... é mais trabalho e o patrão é um chato!

TÓPICO 4. OS SEIS CHAPÉUS PENSANTES
 

Exemplos de empresas do sector privado conhecidas
mundialmente que usam a 6CP incluem a Motorola, a IBM e a
Boeing. Os governos da Alemanha e do Sri Lanka usaram esta
técnica na sua colaboração para a reconstrução pós-tsunami.

Aprende  a usar a técnica dos seis chapéus pensantes
de Edward de Bono, 6CP a partir de agora! 
Quando te confrontares com qualquer problema na  vida,
considera os chapéus um de cada vez e toma notas sobre
cada perspetiva.
Tenta usar um chapéu de cada vez e evita saltar de um
para o outro. Isto ajuda-te a manter o foco numa
perspetiva sem ser influenciado por outra.

Chapéu
preto

 

Eu sou o
julgamento - o
advogado do

diabo ou a razão
de algo não
funcionar.

 

Chapéu
branco

 
Eu sou a

informação
conhecida e
necessária

Chapéu 
azul

 

Eu sou o gestor do
processo de
pensamento

Chapéu
verde

 
Eu sou a

criatividade, as
possibilidades

alternativas e as
ideias novas

Chapéu
vermelho 

 
Eu sou o que

expressa
sentimentos, palpites

e intuição

Chapéu
amarelo

 
Eu sou vivacidade

e otimismo
 
 

OS SEIS CHAPÉUS PENSANTES

Vê este vídeo sobre os 6 chapéus pensantes 
e resolução de problemas. 
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https://youtu.be/PASrBGtcrdU


Regras do trabalho criativo:
1. Escreve todas as ideias que te passem pela cabeça – as
ideias racionais mas também as mal alinhavadas,
estranhas, ridículas, engraçadas... 
2. Foca a tua atenção em gerar ideias e não em verificar
se fazem sentido.
3. Liberta-te de tudo o que possa interromper o processo
de criação de ideias/resolução de problemas.
4. Lê biografias de pessoas interessantes, por exemplo
cientistas conhecidos, pessoas inovadoras, artistas, e
inspira-te nas suas vidas.
5. Não penses sobre experiências futuras ou passadas -
está presente, aqui e agora, ou então na lua!

Lembra-te que… às vezes a 
 criatividade pode ser IMPERFEITA

 
 

Desafio! 
Este gatafunho é meu. Desenha os contornos e detalhes
que faltam, de forma a obteres duas crianças a gritar.

Começa com as armas em punho! 
DeFalaDeADeLínDeGuaDeUmDePlaneDeTaDeCompleDeTa
DeMenteDeDiffeDeRenteDeComDeAlDeGuém! Nãaaooo...
não és nada estranho. Estás só a treinar o cérebro!

Referências: 
Declaração de Albert Einstein sobre a criatividade: https://www.bhwcares.com/einsteincreativity/#prettyPhoto/0/ (data de
acesso: 11.12.2021).

Resumos? O nosso cérebro adora resumos!
A nossa vida não está livre de problemas, mas tudo tem
um lado positivo!?:))
Podes desenvolver a tua criatividade! Começa agora a
exercitá-la!
Não sejas o crítico MAIS violento de ti próprio!
Não tenhas medo do “que toda a gente diz”!
E por último, à direita...

TÓPICO 1. TREINO DE CRIATIVIDADE!

Imagina que adoras crianças e consegues um trabalho na
melhor creche do teu país (para os filhos da elite local).
Ganhas uma quantia astronómica (claro)! Além disso, és
uma professora muito prestigiada... mas subitamente uma
das crianças vem ter contigo com uma pergunta: “O que é
que significa babélico?” 
Tenta explicar esta palavra de forma apropriada à idade do
teu aluno (4 anos).

BLOCO 3. TREINA, TREINA, 
TREINA A CRIATIVIDADE! 
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Referências: 
M. Muxworthy: 50 Diverse and Extremely Powerful Lateral Thinking Examples, https://michaelmuxworthy.com/classic-lateral-thinking-examples/ (data de acesso:
12.12.2021).
Cambridge Dictionary, hasło: lateral thinking, https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/lateral-thinking (data de acesso 12.12.2021).
P. Lewis: The most valuable skill in Difficult Times Is Lateral Thinking - Here’s How To Do It, 2020, https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-
shopper/2021/12/10/best-laptop-deals/?sh=1439ef4a4624 (data de acesso: 12.12.2021).

O Pensamento Lateral (termo cunhado por  Edward de
Bono em 1967) desafia o pensamento normal. É a
capacidade de dar respostas originais a questões difíceis,
abordando a situação de forma diferente, com soluções
que não nos ocorrem inicialmente. Com pensamento
lateral podes explorar a tua criatividade de forma a que
funcione quando precisares, para que possas transformar
os teus problemas em oportunidades.

TENTAR, TENTAR, TENTAR… Qual destas é a melhor
fotografia de casamento? 😃

Número 1 (presente de casamento do meu melhor amigo)

Exercita o teu pensamento lateral com estes puzzles: 
https://www.destination-innovation.com/the-top-ten-
lateral-thinking-puzzles/ 

Dá uma olhadela! Esta lista contém alguns dos mais
célebres puzzles de pensamento lateral O que achas?

TOPICO 2. PENSAMENTO LATERAL 
 

Técnicas de pensamento lateral:
1. „Pôr-se no lugar” – Põe-te no lugar de alguém, como
uma figura histórica ou o personagem de um filme. Olha
para o problema do ponto de vista dessa pessoa.
2. Passa logo à resposta errada – pergunta: O que é que
eu não devo fazer nesta situação? Vai ajudar-te a abrir
caminho para uma nova forma de pensar na solução
acertada.
3. Não acrescentes – subtrai. Pergunta: “O que
aconteceria se eu deixasse de fazer isto - ou pedisse aos
outros para deixarem de fazer algo?
4. Conta uma história diferente. Se estás em crise, é
natural que só vejas tragédia. Tenta reformular a tua luta
como uma "demanda" ou "vencer um monstro".

Número 3 (fotografia de casamento dos meus pais)

Número 2 (de um fotógrafo profissional a sério)

A tua tarefa: Convencer os meus pais que as minhas fotos de casamento são
geniais (assim como as deles) usando o pensamento lateral! 😃

Uma pista  – o pensamento lateral não existe sem sentido de humor, sem
distanciamento do mundo e de nós próprios. Todos os teus problemas e até
mesmo as situações mais insignificantes da tua vida diária podem ser
oportunidades de romper com padrões de pensamento! 
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DESAFIO 3 – MAIS CRIATIVIDADE

TÓPICO 1. COMO CRIAR UM LUGAR PARA TRABALHAR E ESTUDAR EM CASA.

SABIAS QUE... O lugar certo para aprender é tão importante quanto a capacidade de aprender? O
ambiente em que estudas é um fator importante para o sucesso do estudo. O segredo é criar um
espaço especificamente pensado para ti.  Este espaço também pode ser um espaço de trabalho

remoto em casa.
 
 

Vamos lá escrever quais são as caraterísticas do teu
local de estudo ideal. Abaixo encontras uma hiperligação
para a plataforma Padlet. Quando entrares no Padlet
basta clicares no sinal de "+" para registares as tuas
ideias ou carregares uma foto do teu espaço de trabalho
ideal.

https://padlet.com/projectcreatingspaces/
ul0xi0dd97pzl79e 

Como criar um espaço de estudo/trabalho perfeito?
Quer cries o teu espaço de estudo/trabalho aos poucos
ou todo de uma vez, coloca um visto nos itens à medida
que os completas.  Antes que te apercebas, vais ter
vontade de te sentar e estudar no teu novo espaço
melhorado.

Agora é a tua vez!
Visita o site Floorplannner 
para projetares o espaço de aprendizagem acolhedor que
imaginas. Depois exporta-o e partilha-o connosco:
biuro@spatia.pl.

Vê este vídeo sobre como criar um
espaço de aprendizagem em casa. 

 

Passa ao nível seguinte! 
❑ Tenho um calendário por perto para garantir que estou preparado(a) para as próximas datas limite;
❑ Tenho algo inspirador na minha secretária ou à frente dela (frases motivadoras ou um quadro de visualização);
❑ Um relógio ou cronómetro para me ajudar a trabalhar numa tarefa por um determinado período de tempo;
❑ Uma lista com as coisas que quero conseguir fazer;
❑ Flores frescas ou uma planta para trazer oxigénio e dar vida ao espaço;
❑ Um lanche ou uma bebida.

 
❑ Tenho um espaço dedicado ao trabalho (i.e. secretária, 
     mesa, etc.);
❑ Tenho uma cadeira confortável, mas não demasiado   
confortável;
❑ Sento-me perto de uma janela para ter luz ou tenho
um bom candeeiro;
❑ O meu espaço está livre de distrações ou desordem; 
❑ Tenho espaço para espalhar as minhas coisas;
❑ Só tenho as coisas que uso diariamente no meu
espaço de estudo. Tudo o resto fica noutro lugar;
❑ Tenho caixas de arrumação por perto para o que não
uso diariamente, mas preciso com frequência.

BLOCO 1.  DICAS PARA CRIAR UM ESPAÇO DEDICADO AO TRABALHO 

Checklist
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Os estudantes que vivem em casa podem ter de aprender a
chegar a consensos com os pais e demais familiares - certifica-
te que lhes explicas a importância de estudar criativamente e
porque é que não podes estar sempre disponível para tudo.

Estudo/trabalho online
A flexibilidade de estudar ou trabalhar online liberta-te
dos constrangimentos de um escritório/sala de aula
físicos e permite-te planear um horário de trabalho à
volta de compromissos familiares e de trabalho. 
Mas toda esta conveniência e flexibilidade deixa-te com
demasiadas opções para o quando, onde e como
estudar/trabalhar. Como não tens contacto presencial,
terás de te de manter no caminho certo. 

Referências:
Extended University: The ways to organize your study space, 2017, https://www.utep.edu/extendeduniversity/utepconnect/blog/april-2017/7-ways-to-
organize-your-study-space-for-success.html (data de acesso: 16.12.2021).

Estas dicas sobre a organização do
trabalho online ajudar-te-ão a ficar
por dentro de tudo e a equilibrar
com sucesso o teu trabalho, a
família e as aulas online.

Assegura-te que no teu local de trabalho tens
todas as condições técnicas necessárias, do
computador a outras máquinas de que precises.

E X E R C Í C O S  D E  C O N T R O L E
P A R A  C A D A  U M A  D A S  F R A S E S  S E G U I N T E S ,
E S C R E V E  V  P A R A  V E R D A D E I R O  E  F  P A R A
F A L S O :

Checklist

❑ A tua cama é normalmente um bom sítio para estudar,
se mantiveres o quarto em silêncio.
❑ Para conseguires estudar bem, usa o espaço mais
aborrecido e sem graça que conseguires encontrar.
❑ Uma sala de aulas vazia pode ser um bom lugar para
conseguires estudar, se tiveres furos entre aulas.
❑ Para conseguires manter o foco enquanto estudas,
limita o tempo que passas a ver emails e mensagens no
telemóvel a 10m. Põe o telemóvel em modo de vibração e
guarda-o no bolso para o poderes ignorar mais facilmente. 
❑ Não há problema em ter a televisão ou o rádio ligados
enquanto estudas, desde que não lhe prestes atenção.
❑ O segredo para evitares interrupções e distrações por
parte de familiares ou colegas de quarto é planear com
antecedência quando e onde vais estudar. 

Soluções: 1. FALSO, 2. FALSO, 3. VERDADEIRO, 4. FALSO,
5. FALSO, 6. VERDADEIRO.

5 DICAS PARA 
TRABALHO ONLINE 

 

❑ Estuda num espaço dedicado a esse fim.
❑ Organiza a informação criando gráficos,  
     esquemas, guias de estudo, cartões, mapas
concetuais e de capítulos.
❑ Avalia o teu domínio da matéria praticando
com testes e exames.

❑ Faz um calendário organizado por semanas e
semestres/períodos. No primeiro dia de aulas, lê o
plano de curso/programa e insere no calendário 
 todos os prazos e datas limite. 
❑ Organiza o teu trabalho por prioridades. Quais são
as primeiras datas limite? Que informação é mais
importante para a tua aprendizagem?

PERMANECE ENVOLVIDO(A) AO LONGO 
DE TODO O TRABALHO

 
Prepara  e revê cada aula, comparece às aulas
presenciais ou virtuais e faz anotações ativas. 

❑ Procura motivação no teu íntimo. Lembrar o
objetivo para o qual trabalhas, ajudar-te-á lidar
com os desafios de ser estudante.  
❑ Mantém boa saúde, assegurando-te que
descansas, tens nutrição  e exercício físico
adequados.

MANTÉM HORÁRIOS REGULARES

SÊ ORGANIZADO(A) E METICULOSO(A)

CUIDA DE TI PRÓPRIO(A)

CONFIRMA OS REQUISITOS TÉCNICOS
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EXERCÍCIO
15 minutos

Reflete sobre as vantagens e desvantagens do ensino
doméstico e do ensino online.
Vê o vídeo e aprende mais sobre o potencial do ensino
online!
"Schools without classrooms: the potential of online
education and how to fulfil" de George Greenbury. 
Clica aqui.

TÓPICO 2. EDUCAÇÃO EM CASA 

"Apenas uma estratégia de aprendizagem revelou uma
relação positiva com a criatividade: o tempo de trabalho
independente das crianças. Esta relação pode manter-se
porque as crianças criativas têm mais liberdade para
explorar os seus interesses"(Dacey, 1989).

"Das muitas razões que levaram a nossa família a escolher
o ensino doméstico, a criatividade é a minha favorita. Ao
contrário das salas de aula tradicionais, o ambiente do
ensino doméstico é particularmente propício a encorajar e
inspirar a criatividade. Tal como numa estufa, onde as
plantas delicadas são manuseadas com cuidado e
nutridas para que produzam frutos deliciosos ou belas
flores, a educação das nossas crianças estimula a
revelação dos seus talentos escondidos e das suas
capacidades.". Palavras de uma mãe do ensino doméstico.

Referências:
J.S. Dacey: Discriminating characteristics of the families of highly creative adolescents, "The Journal of Creative Behavior" 1989, no. 23(4), p. 263–271.

Ouve esta aluna falar sobre a sua experiência com
o ensino doméstico! 

Ficam aqui umas dicas para tornares o teu estudo em
casa mais criativo! 

7 MANEIRAS DE
ESTIMULARES A TUA
CRIATIVIDADE
 

7 – RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1 – PERMITE-TE FALHAR
Permite-te cometer erros para que possas aprender a enfrentá-
los, desenvolver autoconfiança e aprender a ser responsável
pelos teus atos. Cometer erros diminui o medo de falhar, o que
te ajudará a estar mais disposto(a) a tentar coisas novas. 

3 – REGRAS LIMITADAS

6 -  CZAS NA EKSPLORACJĘ

Não estabeleças muitos parâmetros para todas as
disciplinas que estudas. Pensa fora da caixa. Logo que te
habituares a ser criativo(a), terás provavelmente muitas
ideias com que nunca tinhas sonhado.

O pensamento divergente acontece quando a mente cria
ideias que vão além das expectativas comuns ou do
pensamento baseado na memorização. Tenta encontrar
ideias alternativas sozinho, em vez de seguires apenas as
que te são apresentadas. 

 O Brainstorming, tanto individualmente como em grupo, é
uma grande competência. Tenta adquirir o hábito de fazer

um  brainstorming no início das aulas. Mesmo que a tua
primeira ideia para um projeto seja boa, é provável que

tenhas uma outra ainda melhor se reservares algum tempo
para pensares em ideias alternativas antes de começar.

Precisas de tempo livre para ser criativo. Às vezes, tens
de começar por te aborreceres. Cria situações em que

tenhas tempo para fazer o que quiseres, desde que não
seja um jogo e que não esteja num dispositivo eletrónico. 

2 – TENTA OUTRA VEZ
Um sábio disse outrora, "Se não conseguires à primeira,

tenta e volta a tentar." Por isso, tenta outra vez até
conseguires encontrar uma solução melhor. 

4 – BRAINSTORM

5 – PRATICA O PENSAMENTO DIVERGENTE

Escolhe um problema com muitas soluções possíveis e tenta
resolvê-lo. Procura soluções alternativas. Coloca questões de
resposta aberta, que não tenham uma solução específica.

6 – TEMPO PARA EXPLORAR
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TÓPICO 3. UMA NOVA FORMA DE TRABALHAR
 

Muitas instituições, como a OCDE, argumentam que as
práticas de trabalho híbrido devem ser mais amplamente
integradas no processo empresarial e planeamento
governativo. Isto cria oportunidades para ajudar a atingir
os objetivos de desenvolvimento sustentável.  

Referências:
M. Moglia, J.L. Hopkins, A. Bardoel: Telework, Hybrid Work and the United Nation's Sustainable Development Goals: Towards Policy Coherence, 2021,
https://www.researchgate.net/publication/353958683_Telework_Hybrid_Work_and_the_United_Nation's_Sustainable_Development_Goals_Towards_Polic
y_Coherence (data de acesso: 10.12.2021).
B. Wang, Y. Liu, J. Qian, S.K. Parker: Achieving Effective Remote Working During the COVID‐19 Pandemic: A Work Design Perspective, 2020,
https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC7675760/ (data de acesso: 10.12.2021). 

Vê este vídeo de Ben Pring sobre o trabalho no futuro e
outras reflexões sobre as mudanças na força de trabalho.

WARIANTY
 

❑ Como é que a pandemia normalizou o trabalho remoto e o que poderá isso significar? 
❑ Vamos continuar a ir para o escritório no futuro, e se formos, com que frequência?  
❑ Que impacto terá uma forma de trabalho híbrida na forma como comunicamos, nos relacionamos e criamos?

O trabalho híbrido sofreu uma importante mudança
durante a pandemia de  COVID-19, passando de ser a
opção de um pequeno número de pessoas, à opção
generalizada entre os trabalhadores. 

O que é o trabalho híbrido? 

O trabalho híbrido tem muitas variantes. Algumas
empresas permitem aos seus funcionários a flexibilidade
de trabalhar presencialmente e remotamente, em parte da
semana. Outras companhias podem ter trabalhadores a
trabalhar remotamente a tempo inteiro ou
presencialmente a tempo inteiro, enquanto que outras
permitem uma combinação dos dois. 

A pandemia de COVID-19 levou já a algumas melhorias em
termos de metas de sustentabilidade, incluindo a redução
de emissões de gases de efeito de estufa e uma melhor
qualidade do ar. O trabalho híbrido foi proposto como
parte integrante da recuperação verde após a pandemia. 
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TRABALHADORES
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Entende a tua pegada digital!
Podes pensar na tua pegada digital como tudo o que vais
deixando para trás, à medida que usas sites ou aplicações
e aumentas a tua presença na net. Tudo o que publicas
pode ser encontrado e nunca desaparece. Perceber a
forma como o que dizes ou publicas online pode ter
impacto no resto da tua vida é uma componente essencial
da literacia digital. Quanto mais sites e aplicações usas,
mais percebes o rasto que vais deixando para os outros
verem. Dependendo dos teus valores, prioridades, idade,
fase da vida, escola, expectativas da família e de outros
fatores, deves estabelecer e manter limites que se
adequem a ti. Perceber o que é a tua pegada digital faz
parte de estar em segurança e de ser saudável. 

Descarrega a ficha  "A minha pegada digital".

TÓPICO 1. A GERAÇÃO DA LITERACIA DIGITAL

Criatividade digital refere-se ao uso de ferramentas e
tecnologias digitais para explorar ideias criativas e novas
formas de apresentar ideias, pesquisas ou trabalhos.

Referências:
Your Digital Footprint, 2021, https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/your-digital-footprint 
(data de acesso:  10.12.2021).

Está na hora de explorar as pegadas digitais! 

#1 Faz uma pesquisa na internet sobre pessoas
famosas. É fácil encontrar conteúdos sobre essas
pessoas?

#2 Faz uma lista das palavras que descrevem o tipo de
informação que encontras quando pesquisas sobre essas
pessoas famosas. Faz listas diferentes para cada uma.  

#3 Pensa sobre isto: na sua maioria, as palavras são
positivas ou negativas?  Como achas que essas pessoas
se sentem sobre a sua presença online? Como é que tu te
sentirias se este tipo de informação fosse divulgada sobre
ti? 

Pensa sobre:
1. O que encontraste? 
2. O que achas disso? Há alguma coisa que queiras
mudar?
3. Alguém já te identificou em alguma publicação que te
tenha feito sentir desconfortável ou tenha tido acesso à
tua conta e feito publicações sobre ti? 

Agora explora a tua presença online. Verifica todas as
redes sociais (Snapchat, Instagram, Facebook, LinkedIn,
Twitter, etc.) e pesquisa o teu nome na internet.

BLOCO 2. MUDAR A FORMA DE APRENDER =
MAIS CRIATIVIDADE

 

Deixa-te inspirar por este discurso!
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https://youtu.be/Fkd9TWUtFm0
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4.  Reflexões do YouTube  – Não é segredo que os
jovens de hoje em dia adoram o YouTube. Alguns até têm
os seus próprios canais. Sim, é verdade que usam o
YouTube principalmente para lazer, mas pelo menos é
uma plataforma que os deixa felizes e dispostos a
partilhar conteúdos. E porque não usar isso para
melhorar a escrita? 
Há imensos vídeos no YouTube que são verdadeiramente
inspiradores, com mensagens positivas para os alunos.
Aqui fica uma: Discurso motivacional  | Que tipo de aluno
és?”

Vê o vídeo e escreve sobre a tua reação ao mesmo. É
incrível como te consegues entusiasmar com estes clipes
quando te consegues relacionar com eles! Depois lê o teu
texto a um dos teus amigos e deem feedback um ao
outro.

O que é a aprendizagem personalizada? 
A aprendizagem personalizada cobre muitas atividades que abordam necessidades diferentes, como:
❑  interesses;
❑  pontos fortes;
❑  aspirações;
❑  contextos culturais. 
É uma forma de pensar mas também uma prática que visa mudar a forma como aprendes. Na aprendizagem
personalizada, tu és o centro, podes fazer escolhas e ter mais controle e sobre o teu processo de aprendizagem.

Como personalizar a aprendizagem? 
1. Quadros de opções– Graças a estes quadros, podes
escolher uma de entre as atividades que focam as tuas
necessidades específicas, interesses e capacidades. Podes
escolher que atividade queres completar primeiro, e
quando a dominares, podes passar a outra atividade mais
desafiante.

Abaixo encontras um modelo de Quadro para uma
atividade de leitura.
Quadro de opções para atividade de leitura.

2. Escrita – Ajuda a personalizar a aprendizagem. Ler ou
ouvir a matéria com atenção, procurando informação que
te ajude a refletir sobre as ideias, e logo depois escrever
um pequeno texto sobre o que aprendeste ou o que
pensas sobre um determinado  tópico, ensinar-te-á
imenso
.3. Tecnologias apoiam a aprendizagem personalizada

A tecnologia oferece-te imensas oportunidades para
interagires com a matéria que estás a aprender, ao teu
próprio ritmo e fora da sala de aula. Também pode ser
muito divertido! Podes, por exemplo, pesquisar sites ou
vídeos para explorares uma área que te interessa, ao teu
ritmo.
 

TÓPICO 2. APRENDIZAGEM PERSONALIZADA

Referências:
Y. Akyuz: Effects of Intelligent Tutoring Systems (ITS) on Personalized Learning (PL). Creative Education, 2020,
https://www.scirp.org/pdf/ce_2020062916523839.pdf (data de acesso 3.12.2021).
S. Redding: Through the Student's Eyes: A Perspective on Personalized Learning and Practice Guide for Teachers, 2013,
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED558042.pdf (data de acesso: 2.12.2021).

Para aprenderes mais sobre as ferramentas tecnológicas
que apoiam a aprendizagem personalizada, clica aqui. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6hDdVLxdKok&ab_channel=HaydnAdy
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TÓPICO 3. APRENDIZAGEM REFLEXIVA
 

O que é a aprendizagem reflexiva?
Ser um aluno reflexivo permite que te distancies do que
estás a aprender e desenvolvas a tua capacidade de
pensamento crítico através da análise da tua experiência,
melhorando assim o teu desempenho futuro. 

Abaixo encontras algumas estratégias de
reflexão sobre aprendizagem: 
 

Existem muitos níveis de reflexão. À medida que
progredires nos teus estudos, vais desenvolver a tua
prática de reflexão e gradualmente aprenderás a refletir a
um nível mais profundo, mais crítico. É útil ter em mente
que refletir criticamente é uma extensão da criatividade.

Benefícios de refletir sobre a aprendizagem:
#1 Analisar o que aprendeste e como aprendeste;
#2 Mostrar como a tua criatividade aumenta e se
desenvolve com o tempo;
#3 Ajudar-te a estabelecer ligações entre o que já sabes e
o que estás a aprender;
#4 Ajudar-te a aprender com os erros, percebendo o que
deverás mudar da próxima vez;
#5 Motivar-te a adotar uma abordagem reflexiva na tua
carreira futura.

Vê este vídeo sobre o processo de autoreflexão, de Emma
MacDonald.  

A estratégia 3-2-1  – é apenas um formato que se
enquadra... bem, em quase tudo. O uso mais comum da
estratégia 3-2-1 é em reação a uma aula ou palestra -
normalmente 3 coisas que tenhas aprendido, 2 que te
suscitem curiosidade ou que te tenham confundido e a
coisa mais importante que aprendeste, ou que devas
fazer com o que aprendeste. 

ESTRATÉGIAS DE
REFLEXÃO SOBRE A

APRENDIZAGEM
PARA ESTIMULAR A
TUA CRIATIVIDADE

Frases para
completar

Partilha a pares

Diferentes tipos de
texto

Tweet

3-2-1

Bilhetes saída

Sketch

Podcast

Brainstorming

Prezi

Colagem

Vlog

Quebra-
cabeças

Diário
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https://youtu.be/DKtF6bQBmW0
https://www.t-hap.com/15-reflections-strategies-to-help-students-retain-what-you-just-taught-them/
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Partilha a pares – é uma estratégia de aprendizagem clássica, na qual partilhas verbalmente algo que te possa ajudar a
aprender um conteúdo novo, aprofundar o conhecimento ou rever algo que já saibas.

Prezi – imagina um cruzamento
entre um rascunho, uma colagem e
uma apresentação e obténs um 
 prezi. É cativante, apesar de poder
distrair e ser algo avassalador se a
reflexão que pretendes é simples.
Esta ferramenta de reflexão
permite criar materiais de
aprendizagem para portfolios
digitais . Visita o Prezi.

Colagem – podes fazer uma colagem
normal com reflexões sobre o que
aprendeste, mas também podes fazer
uma colagem multimedia - talvez uma
apresentação rápida de apontamentos
com comentários em voz-off, gravados
como vídeos do YouTube para
partilhares com os teus amigos.
Exemplos dessas colagens   aqui.

Quebra-cabeças: – Esta é uma estratégia de grupo, em que uma tarefa, conceito ou algo maior é dividido em pequenas
peças de um quebra-cabeças. Em grupos, os alunos analisam as peças pequenas e partilham a sua análise, de forma a
juntar as peças num quebra-cabeças maior. Usar esta abordagem para reflexão é fácil: em grupos, os alunos partilham as
perguntas que têm, depois escolhem uma pergunta a que não conseguiram responder entre eles e partilham-na com a
turma (anonimamente - não é preciso divulgar quem fez a pergunta). Para  saberes mais clica aqui.

Referências:
D. Boud, R. Keogh, D. Walker: Reflection: Turning Experience into Learning, Londyn 1985.
W. Branch, A. Paranjpe: Feedback and reflection: Teaching methods for clinical settings. „Academic Medicine” 2002, vol. 77, no. 12, p. 1185–1188.
Cambridge Assessment International Education: Getting started with Reflective Practice, 2021, https://www.cambridge-community.org.uk/professional-
development/gswrp/index.html (data de acesso: 29.10.2021).

Vlog – Esta estratégia de reflexão
é próxima de ‘Podcasting’ e tem
também um ponto em comum
com a partilha a pares. Para
usares esta estratégia, basta
falares sobre a tua aprendizagem
para a câmara.

Bilhetes de saída -  deixa um vestígio do que aprendeste
- um pensamento, uma definição, uma pergunta. Deixar
uma pequena reflexão sobre o processo de aprendizagem
à saída não custa nada, pois não?
Eis alguns exemplos:
❑ Como reagiste emocionalmente a algo com que te
tenhas debatido hoje? 
❑  O que é que te surpreendeu mais em _____? 
❑ Em que medida é que a tua compreensão sobre
_______ mudou hoje?
❑ O que é que ainda te confunde ou desperta a
curiosidade?

Agora é a tua vez! 
Responde às perguntas:
#1 Qual foi a coisa mais importante que aprendeste neste
capítulo? Porquê? 
#2 O que é que gostavas de continuar a aprender e
porquê? 
#3 O que é que podes/deves fazer com o que sabes?
#4 Queres aprender mais sobre o quê?
#5 Quando é que foste mais criativo(a)?

Diário – escreve livremente sobre a tua experiência,
semanalmente. Os diários pessoais podem ser escritos
periodicamente para serem usados, por exemplo, no final
de uma experiência, quando tiveres de escrever uma
reflexão  académica sobre a mesma. 
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TÓPICO 1. O PODER DA GESTÃO DE TEMPO 

 
Quais são os benefícios da gestão de tempo?
Gestão de tempo é o processo de planeamento e controle
do tempo a passar em determinadas atividades. Uma boa
gestão de tempo permite que se faça mais em menos
tempo, diminui o stress e conduz ao sucesso.

Principais Benefícios  
1. Alívio do stress | 2. Mais tempo | 3. Mais
oportunidades | 4. Mais capacidade de atingir objetivos e
tarefas | 5. Previne a procrastinação | 6. Maior foco e
mais produtividade  | 7. Aumento da energia |   8. Mais
equilíbrio entre estudo e vida pessoal.

Se achares que estás a tentar fazer demasiado, tenta usar os 4D da gestão de tempo: Do, Defer, Delegate e Delete.
Este método pode ajudar-te a estabelecer prioridades, colocando as tuas tarefas em 1 de 4 grupos:
A. Do (Fazer): tarefas que são importantes e urgentes. 
B. Defer (Adiar): tarefas que são importantes mas não são urgentes. 
C. Delegate (Delegar): tarefas que são urgentes mas não são importantes. 
D. Delete (Apagar): Tarefas que nem são são urgentes nem importantes.
Usar esta metodologia vai ajudar-te a perceber a que tarefas deves dar prioridade, assim como as que deves planear,
agendar, delegar ou apagar.

Técnica POMODORO:
1. Seleciona uma tarefa;
2. Define o tempo: 25 minutos;
3. Trabalha na tarefa até o tempo se esgotar;
4. Faz uma pausa de 5 minutos;
5. A cada 4 pomodoros faz uma pausa mais longa, 15-30
minutos. 

Referências:
A Brief Guide to Time Management, https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-skills/time-management-list-tips/ (data de acesso: 2.12.2021). 
E.C. Dierdorff: Time Management Is About More Than Life Hacks, 2020, https://hbr.org/2020/01/time-management-is-about-more-than-life-hacks (data de acesso:
5.12.2021).
L. Scroggs: The Pomodoro Technique, https://todoist.com/productivity-methods/pomodoro-technique (data de acesso: 24.01.2022).

Dicas para uma gestão de tempo eficiente:
#1 Define bem os teus objetivos – ver Método SMART;
#2 Define bem as tuas prioridades;
#3 Faz uma pausa entre tarefas;
#4 Cria um plano diário;
#5 Livra-te de tarefas/atividades não-essenciais;
#6 Planeia atempadamente, por exemplo, planeia a
semana ao Domingo;
#7 Aprende a reconhecer o que é "Urgente" e o que é
"Importante".

Poupa tempo – aprende a reconhecer o que são: 
Tarefas urgentes exigem a tua atenção imediata. O facto de lhes dares essa atenção pode ser importante, ou nem por
isso.
Tarefas importantes têm de ser tidas em conta, e não o fazer poderá acarretar sérias consequências para ti e para os
outros.

BLOCO 3. GESTÃO DE TEMPO PARA UM MELHOR DESEMPENHO

falhar prazos;
ritmo de trabalho ineficiente;
trabalho de má qualidade;
níveis de stress elevados.

Não conseguir gerir o tempo eficientemente pode trazer
consequências indesejadas:

Clica aqui para veres este vídeo sobre gestão de tempo.

https://todoist.com/productivity-methods/pomodoro-technique
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-skills/time-management-list-tips/
https://hbr.org/2020/01/time-management-is-about-more-than-life-hacks
https://todoist.com/productivity-methods/pomodoro-technique
https://www.youtube.com/watch?v=iONDebHX9qk


Dicas: antes de tomares notas e elaborares listas de
coisas a fazer:
#1 Usa uma aplicação de calendário.  Regista as datas
limite para as tuas tarefas e compromissos logo que os
planeies ou marques. Usa códigos de cores para as tuas
entradas (trabalho, escola, vida, etc.).
#2 Marca tempo para ti. Marca compromissos contigo
próprio(a) no calendário para te assegurares que tens
tempo seguido suficiente para os teus projetos mais
importantes.
#3 Reduz os erros de subestimação.  Quanto fizeres
planos, pede a uma pessoa neutra que avalie o tempo que
prevês precisar.
#4 Tenta meios objetivos.  Quando te debateres para
atingir um objetivo que parece demasiado desafiante,
tenta definir uma versão menos difícil desse mesmo
objetivo. 
#5 Experimenta aplicações para fazer listas ou
rastrear o tempo. Lembra-te que o benefício deve
sempre exceder o custo quando usas estas aplicações. Os
ganhos devem compensar o tempo passado a usar a
aplicação.
 

Para utilizares a tua lista, basta trabalhares por ordem, lidando primeiro com a tarefa prioritária A, depois com a B,
depois com a C, e assim por diante. Vai assinalando na lista as tarefas que concluíres, de forma a saberes as que te
restam.

Muitas pessoas consideram útil passar cerca de 10 minutos ao fim do dia, organizando as tarefas da sua lista
para o dia seguinte. 

Truques da gestão de tempo
 

❑ Estabelece tempos limite para as tuas tarefas.  
 Volta a olhar para a tua aplicação e identifica as tarefas
que levaram mais tempo do que esperavas e define
tempos limite para essas tarefas. Ao criares estas
condicionantes, vais melhorar o teu foco e trabalhar mais
eficientemente.
❑ Um dia antes. Define um prazo menor para ti mesmo
e cumpre-o. Planeia entregar o teu trabalho um dia antes
do prazo. 
❑ Não respondas logo.  Seguindo a regra do que é
"Urgente" e do que é "Importante", fecha as aplicações de
mensagens, tira o som do telemóvel quando estiveres a
trabalhar em tarefas de grande concentração e usa-o
apenas nas pausas.
❑ Prevê fazer pausas entre tarefas. Fazer uma pausa a
cada 90 minutos pode ajudar-te a manter o foco e a
produtividade alta ao longo do dia. Usa a mesma lógica
dos intervalos na escola e aproveita-os bem. 
❑ Aproveita os tempos de espera ao máximo. Na
nossa vida diária, temos muita vezes de esperar em filas.
Considera usar esse tempo para completar tarefas ou
estimular o teu pensamento, levando contigo um livro ou
um dispositivo eletrónico e aproveitando o tempo para
ler. 

Referências:
Website Toggl track: 32 Time Management Tips To Work Less and Play More, https://toggl.com/track/time-management-tips/ (data de acesso: 3.12.2021).
J. Martins: 15 secrets for making a to-do list that actually works, 2021, https://asana.com/resources/make-better-to-do-lists (data de acesso: 5.12.2021).

Dicas para listas de afazeres:
#1 Regista tudo;
#2 Organiza a tua lista por ritmo de trabalho,
prioridades ou prazos;
#3 Torna-a exequível;
#4 Verbos primeiro, detalhes depois;
#5 Estabelece prioridades para as as tuas tarefas;
#6 Inclui sempre o prazo limite;
#7 Faz uma revisão à tua lista no final do dia;
#8 Identifica o que já não precisas fazer.

TÕPICO 2. NOTAS E LISTAS DE AFAZERES
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TÓPICO 3. O PODER DA MOTIVAÇÃO
 

Não te esqueças de te recompensar! 
Recompensa-te sempre que alcançares um marco
importante ou atingires um objetivo específico. Ter algo
por que esperar favorece tua motivação e facilita a
realização de tarefas, além de ser a melhor forma de
manter a motivação elevada. 

Referências:
The Education Hub: The role of motivation in learning, https://theeducationhub.org.nz/motivation/ (data de acesso: 5.12.2021).
AICPA: You Can Do It: Tips for Developing Self-Motivated Students, https://www.startheregoplaces.com/teacher/professional-development/you-can-do-it-
tips-developing-self-motivated-stude/ (data de acesso: 6.12.2021).

Como é que a motivação afeta a aprendizagem? A
motivação dita os  objetivos específicos que as pessoas se
esforçam por atingir, quer se tratem de situações de
motivação intrínseca ou extrínseca; desta forma, afeta as
escolhas que fazes e os objetivos que estabeleces. A
motivação pode aumentar o tempo passado pelos alunos
numa tarefa e é um fator importante que afeta a sua
aprendizagem e sucesso. A motivação também promove o
processamento cognitivo.

Automotivação
A automotivação é uma competência importante, que
consiste em ser capaz de encontrar formas de motivar-se
a si próprio. É também um motor importante que ajuda as
pessoas a seguirem em frente com as suas vidas.  

 
Dicas para desenvolver automotivação:

Nesta lista encontras algumas dicas úteis para dares
um impulso à tua capacidade de automotivação. 
#1 Arranja  tempo para pensares sobre o que é que te
motiva mais.
#2 Sê positivo(a).
#3 Compara-te contigo próprio(a) todos os dias e não
com os outros.
#4 Verbaliza e visualiza as tuas intenções. Dar uma
forma ao que realmente queremos, aproxima-nos um
passo de o conseguir. 
#5  O  que te rodeia é importante.
#6 Percebe que a  motivação é diferente de pessoa
para pessoa. O que motiva as pessoas difere muito, além
de que muda e evolui com o tempo!

Teorias da motivação
Motivação intrínsica  quando nos envolvemos numa
atividade apenas pelo puro prazer de o fazer. Surge de
diferentes formas em diferentes personalidades.
Motivação extrínsica  ocorre quando completamos uma
tarefa ou adotamos um comportamento devido a causas
externas, como evitar castigos ou receber uma
recompensa por ter boas notas, por exemplo.

Vê esta palestra sobre como ficar
mais motivado.
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https://www.youtube.com/watch?v=RunccTBhC4s&feature=emb_title
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O que é uma leitura eficaz e por que é que é
importante?
Em muitos casos, a leitura pode ser uma experiência
fantástica, além de necessária, por variadas razões e com
diferentes propósitos, tais como o lazer, expressar ideias,
seguir direções, resolver problemas, passar exames ou
desenvolver novos interesses e capacidades. 

Uma leitura eficaz é o processo pelo qual consegues
perceber o que estás a ler, e no final és capaz de usar o
que aprendeste de uma forma inteligente. Ser capaz de
ler eficazmente é uma capacidade valiosa que poderás
usar ao longo da vida.
 

5 Formas de ler mais depressa e melhor 

1. Percebe o que estás a ler – e porquê;
2. Identifica a informação mais importante; 
3. Assegura-te que compreendeste;
4. Decora e revê o texto  – usa a técnica 
 AQL2R;
5. Controla o teu ambiente de leitura.

 
A Técnica AQL2R

AVALIA
QUESTIONA

LÊ
RECITA
REVÊ

 
 

Referências:
Mind Tools: Reading Strategies, https://www.mindtools.com/rdstratg.html (data de acesso: 8.12.2021).
Weber Education: THE SQ3R METHOD, https://www.weber.edu/wsuimages/vetsupwardbound/StudySkills/SQ3Rmethod.pdf (data de acesso:
8.12.2021).

Estratégias & Dicas de Leitura
#1 Marca tempo para a leitura. É fácil adiar a leitura precisamente porque não
costuma ter data limite;
#2 Prepara-te para o sucesso. Escolhe um lugar que seja propício à leitura; 
#3 Escolhe e usa uma estratégia de leitura específica;
#4 Monitoriza a tua compreensão;
#5 Toma notas à medida que lês;
#6 Faz um aquecimento à tua mente antes da leitura;
#7 Faz perguntas;
#8 Procura respostas;
#9 Revê as tuas notas uma vez mais e explora o que realmente percebeste do que
acabaste de ler.

TÓPICO 4. PLANEAR A LEITURA EFICAZMENTE
 
 

Skimming – Técnica pela qual o leitor estabelece
rapidamente um esboço do texto sobre o qual
possui pouco conhecimento. 
Scanning – Consiste em rapidamente cobrir toda
a informação e anotar os pontos principais.
Tomar notas – A forma mais eficaz de recordar o
que leste!

Tipos de leitura
O processo de leitura diverge de pessoa para pessoa.
Cada um de nós tem a sua própria noção de tempo,
mas também a sua forma única de processar
conteúdos. No entanto, segundo estudos realizados,
há 3 práticas de leitura mais prevalentes,
nomeadamente:  

Vê este vídeo sobre como controlar o ambiente de leitura. 
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https://www.youtube.com/watch?v=N5R-RX4fbbk
https://www.mindtools.com/rdstratg.html
https://www.weber.edu/wsuimages/vetsupwardbound/StudySkills/SQ3Rmethod.pdf
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Temos muito mais inspiração para ti! Descobre o poder da
criatividade à tua volta. Ouve, lê, experimenta, inspira-te e ...

cria. Vamos lá! 

DESAFIO 4 – CRIAR ESPAÇOS PROPÍCIOS À
CRIATIVIDADE 

BLOCO 1. COMO DESENVOLVER COMPETÊNCIAS CRIATIVAS?
 
 

Como fomentar a criatividade todos os dias?
1. Lê um livro de ficção científica;
2. Ouve música;
3. Visita museus e galerias de arte;
4. Pinta;
5. Representa os teus pensamentos com infográficos;
6. Envolve-te num projeto de bricolagem;
7. Faz um desafio de mistura de cores;
8. Escreve uma história;
9. Tenta tocar um instrumento musical;
10. Dança.

É fácil! Para desenvolveres o teu pensamento criativo,
podes começar com os conteúdos a que estás exposto(a)
todos os dias. Como primeiro passo, usa a vasta coleção
de tipos de conteúdos da internet, tais como blogues,
canais de vídeo, podcasts, e-books, eventos online, assim
como as redes sociais.  

Escolhe conteúdos que possam estimular a tua
criatividade e ajudar-te a pensar fora da caixa! Para o
fazeres, tenta te familiarizar com conteúdos a que não
estás habituado(a) e recombina essa informação 
 criativamente. Reposiciona-a de diferentes formas para
encontrares soluções inovadoras.

Quando se trata de pensamento criativo, os conteúdos
mais adequados estão relacionados com a arte, pela sua
facilidade de transmitir mensagens. De acordo com a tua
personalidade, considera diferentes tipos de arte e
escolhe os mais adequados ao que realmente gostas, seja
música, pintura, fotografia, etc. 
Escolhe um tipo de criação artística com que não estejas
familiarizado(a). Ao observares um quadro, uma
escultura, uma estátua ou uma fotografia, tenta explicar
e perceber o que vês, a forma como está estruturado e
aquilo em que te faz pensar.

TÓPICO 1. PROCURA CONTEÚDOS DIFERENTES

Ainda não sabes como podes desenvolver
competências criativas? 

 

Como escolher conteúdos adequados ao
desenvolvimento do teu pensamento criativo? 

Dá uma olhadela a este vídeo “Numeracy of the
Arts”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZVili8tvvW0&t=22s
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Referências:
Rock Content Writer: Creative thinking skills: definition and examples, 2020, https://rockcontent.com/blog/creative-thinking-skills/ (data de acesso:
10.12.2021).
SBDC: 10 Tips for Staying on Top of Trends, https://cocsbdc.org/news/10-tips-for-staying-on-top-of-trends/ (data de acesso: 10.12.2021).

Dicas para estar a par das tendências:

#1 Estuda estatísticas;
#2 Trabalha em rede;
#3 Usa grupos de redes sociais (com juízo!);
#4 Usa aplicações que filtram informação de acordo com os teus
interesses e aspirações pessoais.

A nossa sociedade dispõe de muita informação, quase demasiada. É desafiante para todos nós conseguir estar a par e
digerir toda a informação que nos chega. É importante distinguir que tipo de informação tem o potencial de se tornar
viral ou não. Isolar este tipo de informação/tendências pode influenciar o teu pensamento criativo e ter um impacto
nas tuas atividades e perceções presentes e futuras.  Estar a par das tendências não é tarefa fácil.  Tens de o fazer
de forma equilibrada e saudável. Abaixo encontras algumas dicas sobre como fazê-lo mais eficazmente. 

TÓPICO 2. ACOMPANHA AS TENDÊNCIAS
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TÓPICO 3. TENTA CRIAR ALGO TODOS OS DIAS 

Referências:
N. Nelson: 4 Benefits of Daily Creativity, 2014, https://www.theartofsimple.net/create-every-day/ (data de acesso: 12.12.2021).
C. Biesalski: Create Something Every Day, 2020, https://www.conni.me/blog/create-every-day (data de acesso: 12.12.2021).

Ouve esta palestra de Stef Lewandowski sobre criar algo
todos os dias!

Inspira-te em desafios que já existem nas redes
sociais!

O desafio “Daily Draw” consiste em desenhar alguma
coisa todos os dias, quer te sintas inspirado(a), quer não.
Podes ainda participar e ligar-te a outras pessoas com o 
 Daily Draw no Instagram, com a hashtag #dailydraw,
que conta com cerca de 500 publicações diárias.

Algumas ideias sobre o que podes criar

Dá a ti mesmo a oportunidade de experimentar diferentes
atividades criativas e tenta dar uma pequena
contribuição diária. Ficam aqui algumas ideias para
começares:
1.   Escreve  (diário, artigo, blogue, romance);
2.   Grava vídeos;
3.   Grava um podcast;
4.   Tira fotos;
5.   Desenha;
6.   Pinta;
7.  Compõe música ou toca uma canção nova todos os
dias;
8.   Tenta escrever a letra para uma canção;
9.   Constrói algo – projetos de bricolagem;
10. Cria uma banda desenhada online;
11.  Cria um movimento ou um grupo social.

Os benefícios da criatividade diária

Quando trabalhas a tua criatividade todos os dias, torna-
se mais fácil, mesmo que não te consideres uma pessoa
criativa. A "repetição" é a mãe de todas as aprendizagens!  
Exercitar a criatividade e tentar se envolver em algo
criativo todos os dias funciona como um impulso para o
teu estado criativo, mas tem também outros benefícios.
Estes incluem:

1. melhora o desempenho na resolução de problemas;
2. aumenta a capacidade de se focar;
3. promove a autoconsciência.

A criatividade é importante. Não só para ti, mas também para os outros. 
– Nina Nelson

https://www.youtube.com/watch?v=xa0xIsvNiN8
https://www.theartofsimple.net/author/nina-nelson/
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Dicas para escolher/desenvolver a rede adequada:
#1 Cria uma rede de pessoas com os mesmos objetivos.
Põe estas dicas a funcionar em todo o grupo.
#2 É importante que estas pessoas estejam orientadas
para a criatividade e contribuam com ideias originais em
rede.
#3 Tem cuidado para não te rodeares de pessoas que
pensam e criam exatamente como tu. Procura ter o
máximo de diversidade quando criares a tua rede. Esta
diversidade será benéfica para as ideias de todos.
#4 Usa o poder das redes sociais. Hoje em dia, as pessoas
usam a internet para partilharem as suas conquistas e
ideias de forma a terem feedback dos outros.

Lê abaixo mais dicas sobre este tópico!

Referências:
M.E. Sosa: Where do creative interactions come from? The role of tie content and social networks, “Organization Science” 2011, no. 22(1), p. 1–21.

TÓPICO 4. CONSTRÓI UMA REDE CRIATIVA

O trabalho em rede e as redes sociais
Usa hashtags | Pesquisa grupos existentes | Cria um novo
grupo | Usa palavras-chave nas tuas pesquisas | Inspira-
te em pessoas que já estão ativas no teu campo de
interesse. 

Benefícios de integrar uma rede criativa:
1. Podes pedir ajuda a outras pessoas para conseguires
manter o teu pensamento criativo em constante
desenvolvimento. Percebe como é que as outras pessoas
lidam com a criatividade e inspira-te nelas!
2. A interação com os outros é um excelente exercício
para a criatividade e uma fonte de inspiração importante.
3. Podes encontrar apoio e ajuda nas redes para 
 conseguires desenvolver grandes projetos.
4. As redes ajudam-te a redimensionar a tua ideia inicial. 
 Um hábito ou rotina diária, mesmo que pequena, pode
ser transformada numa grande ideia. que pode ter
impacto a nível local. Por exemplo, se gostas de
desenhar, imagina uma instalação artística para
representar o teu trabalho/projeto.
5. O desenvolvimento da criatividade requer prática
constante e reformulação. Através das redes criativas
podes trocar ideias para melhorar o teu trabalho.
Aprende com o conhecimento e experiência dos outros.

O que é uma rede criativa ?
As redes estão relacionadas com conhecer pessoas novas,
partilhar interesses comuns, expandir o conhecimento
existente e descobrir ideias novas nas experiências dos
outros. Basicamente, as redes criativas providenciam
avenidas para que as pessoas distribuam conteúdos
relacionados com áreas criativas: um espaço comum para
comunicar ideias criativas e inovadoras, partilhando
experiências. 

Porque não encontrar colaboradores para o teu próximo
projeto?

Vê este vídeo de Katherine Giuffre sobre as redes sociais e
a criatividade.

https://www.youtube.com/watch?v=b3H9V1jq0A8
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TÓPICO 1. A RELAÇÃO ENTRE ARTE E CRIATIVIDADE

Diz-se frequentemente que os artistas fazem uso
considerável da imaginação e que são por isso mais
criativos que as outras pessoas. No entanto, vários
cientistas em todo o mundo afirmam que a arte não tem
nada a ver com criatividade. Na verdade, defendem que os
cientistas são tão criativos quanto os artistas. O que é um
facto, é que o valor da criatividade tem vindo a ganhar
destaque.  

Referências:
Scholastic: Learning Through the Arts, https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/learning-through-arts/ (data de acesso:
22.10.2021).
D. Zaidel: Creativity, brain, and art: biological and neurological considerations, 2014, https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00389 (data de
acesso: 24.10.2021).

O que é que entendemos por “artes”?
As artes englobam as formas de arte visual como o
desenho, pintura, escultura, arquitetura, fotografia, meios
de comunicação eletrónicos e redes virtuais, design, 
 vídeo, além das artes performativas, que incluem dança,
contar histórias, poesia, música, filme e teatro. 

As artes mostram-nos que  o esforço humano e a
expressão física podem ser veiculadas de forma criativa.
Tal reflete-se nas culturas e nas sociedades humanas 
 através de competências, imaginação, contextos e
experiências. 

O que é a arte, senão 
a representação da diversidade? 

Toda as artes, quer sejam as artes visuais, as histórias da
tradição oral ou a graciosidade da dança, expressam a
riqueza da variedade e da autenticidade da cultura - uma
tapeçaria de Humanidade disposta perante os nossos
olhos, para ser lida como símbolo e entendida com o
coração.

“O trabalho provém da alma e usar a imaginação criativa
é como esculpir o nosso futuro,” afirmou recentemente
Linda Naiman, fundadora da empresa "Creativity at
Work" numa entrevista.

 “As corporações que percebem o ímpeto criativo da alma
humana serão os líderes do futuro."
 

Eu considero a arte o nível mais alto de criatividade.
Para mim, é uma das grandes fontes de satisfação" 

– David Rockefeller

No passado, os seres humanos não conseguiam construir templos ou comunicar uns com os outros. Hoje em dia, os
cientistas conseguem dividir o átomo e construir foguetões enormes que viajam até à Lua. Na verdade, as artes
desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da criatividade. Foi graças à arte que os homens das cavernas
pintaram os seus templos e desenvolveram formas de comunicar. De fato, a arte ajuda os seres humanos a manterem uma
mente aberta e a pensarem fora da caixa, motivando muitas pessoas a serem criativas. Sem sombra de dúvida, as artes
fomentam a criatividade.

BLOCO 2. ARTE E CRIATIVIDADE 

"A experiência mais bela que podemos ter é o misterioso. 
É a origem de toda a verdadeira arte e ciência."

– Albert Einstein

A combinação de arte e criatividade pode ser vista neste
video de Theo Jansen chamado “My creations – a new
form of life”.
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https://www.youtube.com/watch?v=4yR9K_2mmwo&t=5s
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Referências:
J. Devaney: How Art Changes Consciousness, https://www.naturalblaze.com/2019/09/how-art-changes-consciousness.html (data de acesso:
23.10.2021). 
S. Zeki, H. Kawabata: Neural Correlates of Beauty, 2004, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15010496/ (data de acesso: 23.10.2021).
Relationship Between Art and Creativity, https://www.ukessays.com/essays/arts/arts-enhance-creativity-6064.php?vref=1 (data de acesso: 24.10.2021).

As artes estimulam o crescimento do cérebro
As boas notícias para o cérebro são que o envolvimento em artes, música, movimento ou na arte de contar histórias não
desenvolve apenas a linguagem, a matemática, a ciência e as competências sociais, mas fortalece também as sinapses
entre as células do cérebro. 

Pesquisas demonstram que estas sinapses se fortalecem através da participação ativa nas artes. Este tipo de atividade em
idades precoces pode mesmo abrir novas vias neuronais e fortalecer as que já existem.

Na verdade, a neurociência demonstra que as artes combinadas, usadas por exemplo em atividades com movimento
rítmico (palavras e música), podem ajudar os cérebros jovens a atingir o seu completo potencial. Na infância, uma criança
possui todas as sinapses necessárias para falar uma língua, para aprender e apreciar música e movimento e para criar arte
visual... mas estas sinapses têm de ser usadas para se poderem desenvolver. 

TÓPICO 2. A ARTE FOMENTA A CRIATIVIDADE?
 

A criatividade é, sem dúvida, fortalecida pelas artes de
três formas diferentes: 

1. A arte dá a oportunidade de encontrar múltiplas
soluções  para um determinado problema.
2. No mundo das artes dá-se mais uso à imaginação.
3. A arte fomenta a motivação. Esta motivação ajuda as
pessoas a serem criativas e a  fazer com que mais ideias
surjam. 

As pessoas criativas têm a capacidade de encontrar várias
soluções, usar pensamentos originais e usar a
imaginação. As artes promovem estas competências,
encorajando respostas únicas e formas diferentes de
olhar para as coisas... 

O Professor Semir Zeki (2004), titular da Cátedra de
Neuroestética na Universidade de Londres, afirmou sobre
uma experiência que liderou: "Queríamos perceber o que
se passa no cérebro quando contemplamos uma bela
pintura. O que descobrimos é que quando olhamos para a
arte - quer seja uma paisagem, uma natureza morta, um
quadro abstrato ou um retrato - há uma forte atividade
na parte do cérebro relacionada com o prazer. Ligamos
pessoas a um scanner e mostramos-lhes uma série de
pinturas a cada 10 segundos. A reação foi imediata". 

“Quando contemplas uma obra de arte estás
potencialmente a ativar  os mesmos neurónios que o
artista usou quando a criou, criando assim novas vias
neuronais e simulando um estado de inspiração. Esta
sensação de ser atraído por um quadro chama-se
cognição incorporada" (Devaney, 2019).
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https://upliftconnect.com/
https://upliftconnect.com/
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O que é o pensamento crítico exatamente?
O que é o pensamento crítico? Como é que entra na nossa
vida diária?     
“Gosto de definir o pensamento crítico com uma referência
visual, por exemplo, um helicóptero. Quando se usam
competências de pensamento crítico, devemos pairar sobre
uma ideia ou assunto de todos os lados e de todos os
pontos de vista. Pairar em todos os ângulos e ganhar
perspetiva e informação de cada posição ajuda na tomada
de decisões. Quando todas as perspetivas tiverem sido
consideradas, então podemos tomar uma decisão forte.”
(O’Donnell, 2019)

TÓPICO 3. PENSAMENTO CRÍTICO ATRAVÉS DA ARTE

Como classificarias a tua tendência para o pensamento  crítico?
Hoje em dia, a capacidade de perceber a ligação lógica entre ideias é uma competência necessária. Ser capaz de discernir
que informação é de valor - e qual não é - baseada na realidade, requer pensamento crítico. 

Referências:
C. O’Donnell: Arts Management: Art and Critical Thinking, 2019, https://www.artsmanagement.net/ (data de acesso: 26.10.2021).
The Edvocate: Using The Arts To Develop Children’s Critical Thinking Skills, 2019, https://www.theedadvocate.org/using-the-arts-to-
develop-childrens-critical-thinking-skills/ (data de acesso: 26.10.2021).

"Educação não é a aprendizagem de fatos, mas sim o
treino da mente para pensar." 

– Albert Einstein

Se eu o conseguisse pôr em palavras, não haveria
motivo para pintar. 

– Edward Hopper (artista)

Algumas estratégias de pensamento crítico baseadas
na arte : 
1) Perguntas por responder:
# Discutir as perguntas.
a) Consegues dar exemplos do tipo de perguntas que uma
criança faria?  
b) Conheces alguma pergunta que não pode ser
respondida? 
# Vê o vídeo e indica três perguntas feitas pelo
conferencista:
a) ...................................... 
b) .............................................................. 
c) ................................................... 
Como responderias a estas questões?

# Imagina que és um pai ou uma mãe e que a tua criança
te faz muitas perguntas difíceis. Tenta responder às
seguintes:
a) Porque é que as caixas de pizza são quadradas se as
pizzas são redondas?  
b) O Presidente da República tem de pagar impostos? 
c) Porque é que os dónutes têm buracos? 
d) Porque é que o mar é salgado?

2) Colagens
Podes ir colecionando obras de arte para um projeto de
colagem. Usando meios digitais, partilha uma série de
obras de arte que na tua opinião capturem bem épocas ou
períodos históricos, ou romances que tenhas estudado
durante o ano.  Depois, podes acompanhá-los com
citações e explicar a tua escolha de obras de arte.

3) Sequência de histórias
Conta a história de uma descoberta cientifica, recriando a
aventura do personagem principal através de uma banda
desenhada, eBook, ou vídeo. 

Para  mais estratégias, clica aqui!

Arte - Ter arte na nossa vida não nos traz apenas prazer;
a arte oferece-nos a oportunidade de pensar e ser
curiosos, de nos maravilharmos ou de até nos sentirmos
confusos. 
O que é que estou a ver? O que é que estou a ouvir? O
que é que estou a ler? O que é que o artista está a tentar
dizer? Como me sinto? O que é que o autor está a tentar
transmitir?
As reações podem variar bastante. As pessoas sentem-se
mais relaxadas num ambiente criativo. Quando a nossa
mente e o nosso corpo estão relaxados, as ideias e a
inspiração chegam-nos sem grande esforço. Alguns
chamam a esta experiência intervenção divina ou
simplesmente deixar as ideias fluírem.

https://artsintegration.com/2020/10/13/making-thinking-visible/


51

TÓPICO 4. DESIGN THINKING E ARTE

Agora estás pronto(a) para gerar ideias. O sólido
background de conhecimento das 2 primeiras fases
permite-te começar a pensar fora da caixa e identificar
soluções inovadoras para os prolemas em questão. 
 Nesta fase, o brainstorming é particularmente útil..

Esta é uma fase experimental. O objetivo é
identificar a melhor solução possível para cada
problema encontrado. 

Apesar desta ser a última etapa, o design thinking é
repetitivo: usa os resultados obtidos para redefinir um ou
mais problemas que tenham entretanto surgido. Podes
voltar às etapas anteriores para fazer ajustes, alterações
ou melhorias.

O que é design thinking?
Design thinking é um processo não-linear e contínuo. As
equipas de trabalho usam esta abordagem para entender
os utilizadores, desafiar pressupostos, redefinir problemas
e criar soluções inovadoras para fazer e testar protótipos.

Envolve 5 etapas:
1. Empatia;
2. Definição;
3. Idealização; 
4. Protótipo;
5. Teste.

Design thinking é a cola entre todas as disciplinas. 
– Arne Van Oosterom

É a tua vez. Experimenta este projeto: Cria um infográfico
educativo sobre uma questão social.

A fazer: trabalha o projeto usando a estrutura de  design
thinking  indicada acima:
– sentir empatia pela causa social que escolheste;
– fazer uma pesquisa sobre o assunto; definir   
   necessidades e problemas;
– fazer um brainstorming/gerar ideias;
– protótipo: encontrar soluções para os problemas;
– teste: testar essas soluções.

Na sua TED-talk de 2009, o pioneiro do Design Thinking,
Tim Brown, discute o valor desta abordagem para a
resolução de casos extremamente complexos 

Referências:
Interaction Design Foundation: What is Design Thinking and Why Is It So Popular?, 2020, https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-
design-thinking-and-why-is-it-so-popular (data de acesso: 25.11.2021).
 M. Davis: Interdisciplinarity and the education of the design generalist. Nowy Jork 2015.

Avaliação: Depois de teres acabado o infográfico,
apresenta-o aos teus colegas para que juntos discutam as
soluções e as técnicas usadas, as cores e o design.

Conclusão: O Design thinking é considerado uma forma
viável de fomentar a geração de ideias criativas, que podes
pôr em prática usando a estrutura indicada, à medida que
desenvolves soluções inovadoras para o teu projeto. 

Os elementos gráficos são parte integrante do design
thinking. Oferecem um paralelo às aulas de arte, nas quais
o objetivo é  o desenvolvimento de uma compreensão dos  
processos artísticos e o aprofundamento dos conteúdos
da disciplina. Desenvolverás uma compreensão holística
da natureza  interligada da criatividade, conceito e
imagem, através de  uma combinação de métodos de
design thinking e de arte.

 AS CINCO ETAPAS DO 
DESIGN THINKING

 

EMPATIA
 

É tempo de juntar a informação recolhida na fase de
empatia. Depois, analisa as tuas observações e sintetiza-
as para definires os problemas principais que
identificaste.

Nesta etapa deves tentar atingir um conhecimento empático
do problema que estás a tenta resolver, normalmente através
de pesquisa. A empatia é crucial para um processo centrado
no ser humano, como é o design thinking.

DEFINIR
NECESSIDADES 
& PROBLEMAS

 

 IDEALIZAÇÃO –
DESAFIAR

PRESSUPOSTOS
E GERAR IDEIAS

 PROTÓTIPO -
COMEÇAR A

CRIAR SOLUÇÕES

TESTE -
EXPERIMENTAR
AS SOLUÇÕES

 

https://www.youtube.com/watch?v=UAinLaT42xY
https://www.interaction-design.org/literature/topics/brainstorming
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
https://www.interaction-design.org/literature/topics/empathize
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Referências:
P. Eastwell: Poetry: Adding passion to the science curriculum. “Science Education” 2002. 
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TÓPICO 1. PERCURSOS POÉTICOS

Ler poesia
Investigadores que estudam o cérebro salientam a importância de estabelecer ligações entre as vias neuronais, através da
variedade e da riqueza da interação linguística. Por outras palavras, quanto mais lês, mais o teu cérebro cresce. "Usar ou
perder" parece ser o lema do desenvolvimento do cérebro durante os primeiros cinco anos de vida, juntamente com
"células que disparam juntas, permanecem ligadas” (Löwel, 1992).

Quando estás em viagem, ou mesmo na tua vida pessoal, às
vezes há um caminho  direto, e outras vezes poderás ter de
encontrar um caminho alternativo. Pode ser a estrada
menos frequentada. Podes fazer a escolha deliberada de
seguir esse novo caminho, na esperança de que te revele
paisagens frescas e outras experiências. Um novo caminho
pode levar-te à mesma ao teu destino, mas a tua viagem
terá sido uma experiência mais enriquecedora.  

Podemos escolher esta abordagem quando aprendemos e
partilhamos informação, contamos uma história, falamos de
personagens históricos, tentamos convencer os outros,
brincamos com as línguas, interpretamos um texto,
procuramos oportunidades de cooperação ou apenas
alternativas a ter de ir trabalhar de manhã.  

Podes usar a poesia para te motivares a resolver
problemas ou para pensares no que fazer depois.
Na verdade, a poesia pode ser usada em todas as
disciplinas, por ser uma atividade verdadeiramente
imaginativa e criativa. (Eastwell, 2002; Watts, 2001) 

Fica aqui um desafio – porque não combinar poesia com o
programa de ciências? Falamos com o Dr Sam Illingworth,
professor de Comunicação Científica na Universidade de
Western Australia, sobre o impacto positivo que isso teria
na aprendizagem e sobre como poderia ser posto em
prática. Ouve o podcast.

Algumas estratégias de aprendizagem poéticas: 
#1 Acrósticos

Os acrósticos são uma excelente ferramenta para os alunos praticarem vocabulário novo. Abaixo, encontras exemplos de
um acróstico com vocabulário de ciência, em inglês.

"A poesia também ajuda a explorar recursos estilísticos,
como a metáfora, analogia, imagística, aliteração, rima, e no
processo promove o desenvolvimento de vocabulário."
  (Kane i Rule, 2004).

BLOCO 3. DICAS PARA APRENDER

Sun is great with extravagant light
Planets big and cold spinning cold
Asteroids, comets, planets, stars,
solar systems and galaxies are in
our universe.
Comets consist of sand, ice and
carbon dioxide
Explorations in space have been 
 done for many years

 

Each person conserving energy
Assisting in protecting our planet
Reducing, reusing and recycling
Together we can save the earth
Helping to heal our world.

Makes 1 trip around earth about  
every 29 days
Orbits earth
On the moon there are no plants
or animals
No atmosphere

Acrósticos sobre ciência em Inglês

DESAFIO
Cria o teu próprio acróstico sobre a matéria que estás a estudar.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegrid_L%C3%B6wel&action=edit&redlink=1
http://www.sciencemag.org/content/255/5041/209.long
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegrid_L%C3%B6wel&action=edit&redlink=1
https://omny.fm/shows/the-fizzicsed-podcast/poetry-science-combined
https://omny.fm/shows/the-fizzicsed-podcast/poetry-science-combined
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“A poesia usa palavras trabalhadas, imagens vívidas, padrões de rima interessantes e convida os alunos a experimentar a
rima, o ritmo, a repetição e outros formatos."  (Kane, 1998)

#2 Poetweet 
O poetweet é uma forma curta de poesia que pode ser
usada para estudar em muitas disciplinas.
Potencialmente, a poesia veicula emoções humanas,
ideias abstratas ou sentimentos complexos, dentro da
limitação de algumas palavras. O poetweet só precisa
dum resumo.
Para perceberes o principal dos conteúdos das aulas ou
das tuas experiências podes usar esta técnica que
também se chama haiku - conhecido por ser o tipo de
poema mais curto.

#3 Contador de histórias
A poesia narrativa conta histórias em verso. Como um romance ou um conto, um poema narrativo tem enredo,
personagens e espaço. Escreve um poema que conte uma história relacionada com um acontecimento histórico. Podes
usar uma foto ou pintura que represente esse momento histórico e contar o que está a acontecer. A poesia pode ser um
caminho para a exploração da ficção histórica.

Escreve um poema tanka
Os poemas tanka têm 5 linhas. Cada linha tem um
determinado numero de sÍlabas ou unidades de som e o
poema completo tem um total de 31 sílabas. Aqui está o
esquema de sílabas para cada linha:
1ª linha – 5 sílabas,
2ª linha – 7 sílabas, 
3ª linha – 5 sílabas,
4ª linha – 7 sílabas,
5ª linha – 7 sílabas. 
Pratica a divisão em sílabas oralmente antes de
começares a escrever. Usa os modelos anteriores e conta
as sílabas se  tiveres dificuldade. Depois, faz uma sessão
de brainstorming e escreve uma lista de temas ou
assuntos para possíveis poemas. 

Começa a escrever.
1. Disciplina: Ciências Sociais: poluição
2. Mostra! Não digas! Usa detalhes específicos e constrói
imagens com as tuas palavras  
3. Usa palavras relacionadas com os sentidos (visão,
cheiro, som, paladar, toque) para cativar os leitores.
4. Cria uma analogia se conseguires! 
5. Dispõe o teu poema na estrutura tanka                
 de 5-7-5-7-7. Joga com as palavras e substitui expressões
por palavras únicas sempre que possível.
6. Quando estiveres satisfeito com o teu poema, escreve-o
e ilustra-o.

data

O meu poema  Haiku 

autor

5 sílabas

7 sílabas

5 sílabas
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A criatividade envolve todo o cérebro, e artistas e
cientistas usam as mesmas partes do cérebro para
cumprirem tarefas complexas e criativas. (Andreasen               
&  Ramchandran). 

TÓPICO 2. DESENHOS E ILUSTRAÇÕES

Algumas formas de desenho: 
Rabiscos – é o ato de fazer desenhos de forma inconsciente e sem foco específico. Tem imensos benefícios para o cérebro,
que ajudam a aprendizagem nos alunos. Por exemplo, ajudam a concentração, inspiram criatividade, melhoram a retenção
e apoiam os pensadores visuais. Como diz  Sunni Brown na sua TED-talk, indicada abaixo, existe há muito tempo uma
"normal cultural poderosa" contra o rabiscar em contextos onde é suposto estarmos a aprender algo, mas na verdade
rabiscar - e os seus primos mais formais "sketchnoting" "anotações visuais" e "mapas mentais" - podem ao invés ser
considerados formas poderosas e interessantes de "ajudar a pensar" .

Uma imagem vale mil palavras.
Frederick R. Barnard 

 

Vamos lá fazer rabiscos!
#1 Usa o papel que tiveres à mão e uma caneta ou lápis. 
#2 Quando leres uma passagem de um livro, poema, etc.
desenha enquanto lês. Lembra-te que os teus rabiscos não
são para nota e são só para ti.
#3 Em vez de comprares ou imprimires materiais de
aprendizagem -  cria mapas e diagramas.

A mão humana foi feira para desenhar
Investigadores e peritos  (não artistas) concordam que o
desenho é uma componente fundamental da experiência
de aprendizagem e comunicação. O conceito de desenho
como arte é deixado aos profissionais e amadores com
talento. No entanto, cada um de nós continua a desenhar
de alguma forma:

– fazemos rabiscos nas margens;
– desenhamos instruções;
– fazemos esquemas e diagramas nos cadernos.

Estes desenhos fazem parte da nossa experiência humana
e cada um corresponde a um método de estudo. Ninguém
as considera formas de arte  porque não o são. Mas são
desenhos.

Os Humanos são seres visuais. A nossa capacidade de
processar informação visualmente excede a capacidade
dos outros sentidos. Nos nossos processos de
aprendizagem, os modos visuais de representação estão a
ficar mais comuns, devido também ao desenvolvimento de
ambientes de trabalho digitais e tecnologias para
apresentações. No entanto, o processo de
desenvolvimento de representações pictóricas  é visto
tradicionalmente como uma competência necessária
apenas para áreas de trabalho relacionadas com o design  
(Purcell & Gero, 1998).

Rabiscos, esboços e mapas mentais como
ferramentas de aprendizagem – vê o vídeo. 

Referências:
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https://youtu.be/7fx0QcHyrFk
https://www.geogebra.org/m/NPDu3rCm#material/GQVkGWWE
https://www.geogebra.org/m/NPDu3rCm#material/GQVkGWWE
https://www.researchgate.net/profile/Kanchna-Ramchandran?_sg%5B0%5D=-0kyqTJ9TI-k_OUc_3r328vFsDM6hONOrbIyY_HjzWOj5UL-YjvbdupbcCsAwhXGdAbwY6c.LD_Ne7k_om3r0q3lO_MAigsPteai3ZGYNUt1-EbeMU8gEr2OWVsdde---NQblw_tH5XuJ7pyUua-bleK6ItEBA&_sg%5B1%5D=qvuS_50PZah_5DePFRHNLHUVjBoR_QbdX81BmkSnKw9ST4P0hNR9IpUBscX2lFOCwRmtY8k.dtEvlwBAJB_VWY8k-w76OEFwOggofHeeDmJhZIKFXoo2TUgejsC3-MS4uSWK8In5CpT-AX6qRBK-fX0nmv7lCQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/A-T-Purcell-2133572141?_sg%5B0%5D=skQLTSuHKfYmU4i6e7ox7kMlZ8IIUeYS0HqPKGchIhT6yBY1GU8rvqrbuObb2DKUr5y2ZMg.pKWDl1O3CaGZHUIXYBWbDEgi7bFDLiCrm-zxp6SFwl1oLavI0_g0vUWMKjE6gK8JVBZhdra7wBKBEe-dKXcNFQ&_sg%5B1%5D=4xtIXuu_EdHW24c1ERQeLHHozHC--lYEwAH1LOIa4em54TljB_kiIc8vUEcZUtU3R2pVg60.F-4PU4APuMIeWfc0ROh_P_Pv2OTxXnfzKrToYjYb0pNH8nZPWGXO9vmlWZo2dvGmE18OJBwqRknYwDWso5Bmyg
https://www.researchgate.net/profile/John-Gero?_sg%5B0%5D=skQLTSuHKfYmU4i6e7ox7kMlZ8IIUeYS0HqPKGchIhT6yBY1GU8rvqrbuObb2DKUr5y2ZMg.pKWDl1O3CaGZHUIXYBWbDEgi7bFDLiCrm-zxp6SFwl1oLavI0_g0vUWMKjE6gK8JVBZhdra7wBKBEe-dKXcNFQ&_sg%5B1%5D=4xtIXuu_EdHW24c1ERQeLHHozHC--lYEwAH1LOIa4em54TljB_kiIc8vUEcZUtU3R2pVg60.F-4PU4APuMIeWfc0ROh_P_Pv2OTxXnfzKrToYjYb0pNH8nZPWGXO9vmlWZo2dvGmE18OJBwqRknYwDWso5Bmyg
https://www.researchgate.net/journal/Design-Studies-0142-694X
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“Estudos sobre a criatividade, emergentes de perspetivas da
psicologia cultural e da psicologia social, desafiam a
concepção individualista de criatividade, argumentando
que a interação social,  a comunicação e a colaboração são
elementos chave da criatividade.” (Barrett,  Creech &
Zhukov, 2021).

Oportunidades!
Se dedicares algum tempo a explorar os departamentos
educacionais de instituições de arte, a tua criatividade
agradecerá.

Algumas sugestões para ti: Visita museus ou galerias de
arte e participa nos  workshops que estas instituições
organizam.

Visita esta página com 61 workshops ministrados pelo 
Museu Nacional de Cracóvia.

Deixa-te envolver pelas fantásticas experiências de
aprendizagem do  Museu Nacional da Irlanda.

Disfruta do Museu da Acrópole.

Se vives na Turquia, não percas a  Academia de Arte
de Ancara!

E porque não uma visita ao Museu Etnográfico da
Madeira?

Trabalhar em galerias de arte e com jovens artistas proporciona oportunidades de promover a criatividade e ganhar
experiência cultural. Podes ainda visitar os departamentos de belas-artes de universidades e participar em cursos
ministrados por professores universitários, que aumentarão os teus conhecimentos sobre as artes. Mais oportunidades? 

Também te podes inscrever nos cursos grátis de associações ou instituições públicas para conheceres designers e
aprenderes sobre gráficos e animação ou sobre engenharia . 

A colaboração entre escolas e instituições de arte é chave para
o sucesso do ensino/aprendizagem das artes, através do qual
os alunos e crianças adquirem diferentes competências de
extrema importância, como a capacidade de comunicação e
autoexpressão, o espírito crítico e o sentido estético. 

 
TÓPICO 3. COLABORAÇÃO COM ARTISTAS, ESCRITORES, DESIGNERS

 
Colaboração Arte-Educação: abrange a colaboração com artistas, escritores e designers, para que possas beneficiar dos
seus conselhos sobre arte, e deixar-te inspirar com oportunidades de aprendizagem envolventes, abertas e desafiantes,
que te ajudarão a explorar o teu interesse por elementos visuais. 
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Descansar vs. dormir
O sono é um estado do corpo-mente, no qual
vivenciamos  distanciamento sensorial do nosso meio
envolvente. Descansar ajuda-nos  a recuperar de
esforços físicos e mentais e pode ser ativo ou passivo.
 

A arte do descanso apresentada por  Claudia Hammond
no livro: “The Art of Rest: How to Find Respite in the
Modern Age!”.
Vê o video para informações mais detalhadas sobre a
sua abordagem!

 

Os benefícios do descanso
Reduz o stress e a ansiedade | melhora o humor e a produtividade | melhora a memória | atua como estímulo energético|
estimula a performance e a criatividade | melhora a tomada de decisões | assegura a concentração | compreensão de
texto | pensamento divergente | diminui a pressão arterial | alívio da dor crónica | melhora o sistema imunitário | fortalece
o sistema cardiovascular | estimula a gestão de peso

Alerta de Podcast!  “Sleep, learning, and self
care” pelo Welcome Trust.

Vê este vídeo chamado  “Redefining rest –
slowing down to speed up!” de Bec Heinrich.

TÓPICO 2. PORQUE É QUE É IMPORTANTE DESCANSAR?

Depois de todos estes desafios criativos, é tempo de um bem merecido
descanso! Talvez te lembres disto, mas se não te lembras, vamos só te
lembrar: Relaxar é uma parte muito importante do desenvolvimento da

criatividade. Por isso, convidamos-te a entrar no mundo do relaxamento, onde
encontrarás muitas formas de expressar a tua criatividade e de recuperar o

fôlego.

E AGORA É TEMPO DE RELAXAR

BLOCO 1. A ARTE DE DESCANSAR 

Definição  #1 
Segundo a definição do Dicionário de Cambridge,
descansar é parar de fazer uma atividade especifica ou
deixar de estar ativo por um período de tempo para
relaxar e recuperar as forças.

Definição #2
Descansar não significa dormir. Muito se tem escrito
sobre o sono, mas descanso é diferente. É como nos
desligamos, acalmamos a mente e recarregamos baterias.
 

Outras definições para “descansar”: 
#3 deitar-se para descansar: dormir;
#4 parar uma ação ou movimento;
#5 estar livre de ansiedade ou distúrbios;
#6 sentar-se ou deitar-se, com ou sem apoio;
#7 permanecer confiante.

TÓPICO 1. JÁ PENSASTE NO QUE É QUE SIGNIFICA DESCANSAR?
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TÓPICO 3. QUANDO DESCANSAR?
 

TÓPICO 4. COMO DESCANSAR?
 Descansar eficazmente – 8 dicas:

#1 Dá um passeio a pé;
#2 Medita;
#3 Desliga o telefone;
#4 Faz exercício (desportos individuais ou de grupo);
#5 Organiza o teu tempo e espaço;
#6 Ouve música.

Larga as redes sociais. Porquê?
A. O teu cérebro não descansa;
B. Ficas mais stressado(a);
C. As redes sociais mantêm-te acordado(a);
D. Ficas aborrecido(a);
E. Focar-te no que mais gostas torna-se difícil

Planeia a tua rotina de descanso
Descansar implica não fazer coisas que consideramos
"produtivas". Sim, tens testes, trabalhos, tens as aulas, os
exames, a avaliação contínua - mas a sério, corres o risco
de queimar se não fizeres uma pausa. Fazer uma pausa  e
organizar atividades diárias que te ajudem a te abstrair
da tua rotina diária, também devem fazer parte do teu
horário. As pessoas têm diferentes hábitos de descanso.
Só precisas encontrar a forma que se adequa melhor a ti
e adotá-la!

Como seria de esperar, o sono é uma parte realmente
importante de descansar. Criar hábitos de sono positivos
e consistentes é benéfico, especialmente para os alunos.
Hábitos saudáveis como o sono, exercício físico e rotina
são importantes para ti enquanto aluno. Não falhes as 8
horas de sono.  

Tem cuidado com estes sinais:
1. Os teus batimentos cardíacos em repouso são
elevados;
2. Sentes-te cansado(a);
3. Sentes-te maldisposto(a);
4. Sentes-te enjoado(a);
6. Tens dificuldade em te concentrar;
7. Procrastinas regularmente;
8. Sentes que precisas dum dia de descanso.
Isto significa que precisas incorporar descanso de
qualidade na tua rotina diária.

Descansar nos intervalos das aulas:
1. Socializa;
2. Tenta não usar o telemóvel;
3. Pratica exercício físico;
4. Exercita o cérebro com quebra-cabeças;
5. Dá uma volta a pé;
6. Envolve-te em atividades criativas;
7. Lê um livro;
8. Sono curto. 
10–20 minutos são suficientes!

É tempo de meditar, passo a passo!
❑ Fecha os olhos;
❑ Pousa os braços no colo;
❑ Respira fundo e ouve a tua própria respiração;
❑ Concentra a mente na respiração;
❑ Conta (1, 2, 3...) à medida que respiras para evitar que a tua mente vagueie.
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O que é o stress e como evitá-lo?
O stress é uma ocorrência natural - acontece a todos nós.
O stress é a resposta do nosso corpo à pressão. Pode ser
causado por muitas situações diferentes ou eventos da
vida. Quando nos sentimos stressado(a)s, o nosso corpo
produz hormonas de stress que desencadeiam uma
reação de fuga ou ataque e ativam o nosso sistema
imunitário. Isto ajuda-nos a reagir rapidamente a
situações perigosas.

Quais são os sinais do stress?
Podes sentir-te ansioso(a), receoso(a), zangado(a) ou
agressivo(a), triste, irritável, frustrado(a), deprimido(a).

10 Dicas para reduzir o stress enquanto estudas:
#1 Trabalha durante períodos curtos;
#2 Faz exercício e come bem.;
#3 Faz um plano de estudo;
#4 Evita distrações;
#5 Descansa  o suficiente;
#6 Pede ajuda se precisares;
#7 Respira!
#8 Faz uma lista das coisas que tens de fazer;
#9 Estabelece prioridades;
#10 Pára e vai dar uma volta.

Limpa a tua área de estudo de distrações 
Se te distrais com o teu telefone, com a televisão ou com as redes sociais e outras aplicações, livra-te delas. Estas
distrações aumentam o teu tempo de estudo e os teus níveis de stress. Ficas mais stressado(a) porque ainda não
conseguiste estudar toda a matéria que precisas estudar. Criar uma zona de estudo livre de distrações dar-te-á mais
tempo de estudo de qualidade e melhores resultados.

Começa por:
1. Sai de todas as tuas redes sociais para não receberes notificações. Podes ainda bloquear as notificações para te
manteres focado(a) e reduzires as distrações quando trabalhas no computador.
2. Desliga o telefone ou coloca-o em modo silencioso e coloca-o fora do teu alcance. 
3. Desliga a televisão.
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TÓPICO 5. DICAS PARA LIDAR COM O STRESS DE ESTUDAR

O básico da respiração
Contar pelos dedos – usa os dedos para contares a tua
respiração e rapidamente sentirás um alívio!

Descobre mais sobre a técnica de respiração dos 5 dedos
neste vídeo

Vê este vídeo com dicas para lidares com o stress de
estudar 

https://www.youtube.com/watch?v=5QVqMaWrP-s
https://www.wikihow.com/Get-Rid-of-Study-Stress
https://www.student.com/articles/the-best-stress-relief-methods-for-studying
https://www.youtube.com/watch?v=bfMw8OAGXTg
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TÓPICO 1. TÉCNICAS DE REGENERAÇÃO

Tempo para exercitar o cérebro!
A ideia vem dos taxistas londrinos, que têm de memorizar o mapa de Londres - uma façanha conhecida como "O
Conhecimento" e que inclui  320 estradas principais, 25,000 ruas, e a localização de 20,000 marcos. Em consequência,
o hipocampo - a parte do cérebro responsável pela aprendizagem e pela memória - de um taxista de Londres é
significativamente maior que a média. Da próxima vez, põe de lado o teu GPS para exercitares as tuas competências de
orientação. Usar a memória em vez de mapas ou GPS ajuda a aumentar a tua capacidade de memória.

Uma das descobertas recentes mais importantes indica
que as células cerebrais se regeneram durante toda a
nossa vida. 
A neurogénese - a formação de novas células cerebrais -
não só é possível como acontece TODOS OS DIAS.

A expressão “usar ou perder” aplica-se ao cérebro da
mesma forma que se aplica aos músculos. Qualquer
célula ou ligação neuronal que não é usada regularmente,
murcha e morre num processo chamado  poda sináptica!

Referências:
D. Alban: Do Brain Cells Regenerate? Yes, and You Can Help, https://bebrainfit.com/brain-cells-regenerate/ (data de acesso:2.12.2021).
E. Santos, C.A. Noggle: Synaptic Pruning. W: S. Goldstein, J.A. Naglieri (red.): Encyclopedia of Child Behavior and Development. Boston 2011.

Manter o cérebro saudável não é tarefa fácil. A
regeneração da mente é baseada em diferentes fatores
relacionados com os nossos hábitos diários.
Espantosamente, conseguimos impulsionar o nosso
cérebro de várias formas. Dá uma olhadela a estas
técnicas que podes integrar na tua rotina e que
asseguram que o teu cérebro se mantém revigorado.

Como aguçar a imaginação na escola?

Lê! A leitura abre novos mundos através das experiências
e dos pensamentos das outras pessoas. Lê sempre que
possas e a tua mente abrir-se-á. Podes criar mundos onde
tudo é possível através da tua própria imaginação. 
 
Socializa! Trocar ideias, fazer brainstormings, comunicar
e manter conversas interessantes com os teus colegas
ajuda a estimular a tua imaginação.

Pergunta! A curiosidade pode matar, mas para
estimulares a tua imaginação deves sempre fazer
perguntas:  Porquê? Onde? Quem? O quê? E o mais
importante: como?

Cria! O que é que é mais estimulante para a imaginação
do que criar algo novo ou criativo? Mete as mãos à obra e
dá forma às tuas ideias. 

Partilha! sonda o impacto das tuas ideias nos teus
colegas e professores. Descobre o que pensam e repara
na forma como reagem. Isto pode ajudar-te a pensar e a
confirmar as tuas ideias em relação a determinados
assuntos.

Disfruta de música! Ouve música nova e deixa-te
inspirar.

BLOCO 2. REGENERAÇÃO DA MENTE

ALERTA DE DICA! 
O que torna uma atividade um  EXERCÍCIO PARA O
CÉREBRO? Abana as tuas rotinas diárias. A atividade
mental deve ter novidade e complexidade.

exercício físico

comida e suplementos

dormir

ouvir música

treino mental

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-79061-9_2856
https://bebrainfit.com/brain-cells-regenerate/
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TÓPICO 3. PUZZLES E JOGOS

Sabias que há tipos específicos de som que estimulam a concentração? 
Experimenta ouvir estes sons enquanto estudas e descobre qual é o melhor para ti! 

                              SOM A                                                                    SOM B

Referências:
C. Hammond: Does listening to Mozart really boost your brainpower?, 2013, https://www.bbc.com/future/article/20130107-can-mozart-boost-brainpower (data de
acesso: 2.12.2021).
D. Patel: These 6 Types of Music Are Known to Dramatically Improve Productivity, 2019, https://www.entrepreneur.com/article/325492B (data de acesso: 4.12.2021).
M. Stibich: 9 Great Brain Games and Brain Training Websites, 2021, https://www.verywellmind.com/top-websites-and-games-for-brain-exercise-2224140 (data de
acesso: 1.12.2021).

TÓPICO 2. OS BENEFÍCIOS DA MÚSICA
 

Existem 6 Tipos de Música conhecidos por aumentarem
significativamente a produtividade:
1) música clássica – descobre  o Efeito Mozart;
2) sons da natureza – escolhe sons calmos, como água
ou chuva;
3) música cinematográfica – escolhe sons inspiradores;
4) música de vídeo jogos –  nos jogos, a música é usada
para ampliar a experiência do jogador e para o ajudar a
se focar;
5) música com 50 a 80 batidas por minuto – está
comprovado que reforça e estimula a criatividade e a
aprendizagem;
6) a tua canção favorita – tu é que sabes!

De acordo com estudos, a música fomenta a criatividade
e ajuda-nos a ser mais produtivo(a)s. Porque alivia o
stress, ajuda a nos concentrarmos melhor. De facto, o
efeito terapêutico da música é tão poderoso que pode
ajudar a reparar danos cerebrais. Pacientes com danos
no lado esquerdo do cérebro e que já não conseguem
falar, conseguem frequentemente cantar palavras,
mesmo sem esforço ou treino.

. 

Como é que a música ajuda a apaziguar o cérebro?
A música faz mais do que nos pôr bem dispostos. É uma
espécie de energia que põe muita coisa no lugar: energiza
a mente, alivia o stress, evoca emoções e acalma a alma.

Pesquisas demonstram que ouvir música pode reduzir a
ansiedade, a pressão arterial e a dor, além de melhorar a
qualidade do sono, o humor, o estado de alerta mental, a
concentração e a memória.  

É verdade que os puzzles e jogos estimulam o
cérebro?
Jogar jogos como puzzles, sopas de palavras, palavras-
cruzadas, scrabble, etc. estimulam o cérebro e testam
a criatividade. Estes jogos aumentam o potencial do
teu cérebro, o que os torna uma escolha adequada
para fins educacionais, além, é claro, da sua dimensão
de lazer.

Jogos bons para o cérebro
1. SUDOKU
2. Lumosity
3. Palavras cruzadas
4. Clevermind
5. Jogos de resolução de problemas
6. Scrabble
7. Cubo de Rubik

A música é terapêutica

https://www.youtube.com/watch?v=nMfPqeZjc2c
https://www.youtube.com/watch?v=nMfPqeZjc2c
https://www.youtube.com/watch?v=nMfPqeZjc2c
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RqzGzwTY-6w&t=21120s&ab_channel=JasonLewis-MindAmend
https://www.bbc.com/future/article/20130107-can-mozart-boost-brainpower
https://www.entrepreneur.com/article/325492
https://www.verywellmind.com/top-websites-and-games-for-brain-exercise-2224140
https://www.bbc.com/future/article/20130107-can-mozart-boost-brainpower



