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Aprendizagem
Criativa
Em um cenário de constantes mudanças 

e tecnologias cada vez mais avançadas, a 

área da educação precisa se reinventar o 

tempo todo. 

A aprendizagem criativa nasceu e tem se 

consolidado ao redor do mundo como 

uma alternativa neste sentido, trabalhan-

do para desenvolver a habilidade de 

pensar diferente, com foco em solucionar 

problemas. 

Preparamos este e-book para ajudá-lo a 

entender melhor e aplicar este conceito!



O que é
Mais do que um conceito, a aprendizagem 

criativa é um movimento e uma filosofia 

educacional, cuja premissa é a de pensar com 

as mãos. 

O termo foi inspirado nas ideias do educador 

Seymour Papert e começou a ser disseminado 

pelo Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), especialmente na voz de Mitchel 

Resnick, o fundador da linguagem de 

programação Scratch. Ele associa a 

aprendizagem criativa ao que denomina 

Lifelong Kindergarten - em tradução livre, 

Jardim de Infância para a Vida Toda. 



Para Resnick, em vez de levar o sistema de 

ensino tradicional aos anos iniciais da escola, 

deveríamos espelhar não só as fases 

seguintes da educação, como o processo 

adulto na lógica com a qual as crianças se 

relacionam com o aprender: criando.

Ou seja, a aprendizagem criativa consiste, 

basicamente, em criar novos universos de 

aprendizado, totalmente lúdicos. Neles, as 

crianças - assim como pessoas de quaisquer 

outras faixas etárias - são convidadas a 

planejar, trabalhar em conjunto (colaborando 

e compartilhando entre si) e colocar a mão na 

massa para transformar sua imaginação em 

realidade.



A criatividade
Além da “capacidade de criar, produzir ou 

inventar coisas novas”, conforme definem os 

dicionários, a criatividade se traduz na 

habilidade de enxergar e interpretar o mundo 

sob diferentes perspectivas. Não se trata de 

um dom ou uma vocação restrita a poucos, 

mas sim de um exercício que pode (e deve) 

ser praticado por todos ao longo de cada uma 

das fases da vida, desde a infância até a 

velhice.

A criatividade é o que possibilita que crianças 

e adultos explorem ideias, assumam riscos, 

desafiem-se, tornem-se mais abertos a outras 

opiniões e formas de olhar. É a base da 

construção de um ambiente de trocas seguro, 

no qual errar e ser diferente não só é 

permitido, como incentivado, pois é através 

de novas tentativas que nasce a inovação. Por 

isso ela vem ganhando um papel cada vez 

mais significativo dentro do processo de 

ensino e aprendizado. 



Os pilares
A aprendizagem criativa tem quatro pilares 

bastante fortes. Em inglês, são conhecidos 

como os 4 Ps:

Projetos (Projects)

Trabalhar com projetos con-
cretos ajuda a aprender 
melhor, além de exercitar o 
senso de planejamento e exe-
cução

Paixão (Passion)

O nível de interesse pelo que 
se está fazendo/criando traz 
maior significado, impactan-
do em mais esforço, persis-
tência e, consequentemente, 
aprendizado

Brincar (Play)

O aspecto lúdico faz com 
que as crianças estejam mais 
abertas a testar, arriscar, 
errar e tentar novamente

Parcerias (Peers)

Aprender é um processo 
social e trabalhar em pares ou 
grupos não só enfatiza essa 
característica, como gera 
maior abertura à colaborativi-
dade e ao compartilhamento



A lógica é de estimular o desenvolvimento de 

pensadores criativos, tornando o processo de 

aprendizagem mais livre e dinâmico. Isso 

significa incentivar que as pessoas criem, 

experimentem e explorem. 

Assim, o primeiro P serve como uma espécie 

de orientador dessa jornada: o uso de 

projetos ajuda a gerar e fortalecer o sentido 

de planejamento e execução. É importante 

estar atento para não inibir a imaginação, mas 

sim guiá-la, por meio de alguns 

questionamentos, como: 

- O que fazer? 

- Quais materiais usar? 

- De que maneira? 



A paixão, por sua vez, atua como o elemento 

responsável por criar conexão e trazer 

significado ao que se está fazendo. O nível de 

engajamento e até mesmo de motivação por 

criar aumenta significativamente quando há 

interesse.

Já as parcerias enfatizam o aprendizado 

como um processo social, a ser vivenciado em 

comunidade, e revelam outro ponto 

primordial à criatividade: a abertura a ideias 

externas. Quando se trabalha em pares ou 

grupos, os feedbacks são constantes e 

absolutamente naturais, trazendo à tona 

opiniões e sugestões que ajudam a dar e 

receber críticas de maneira mais construtiva, 

além de estimular as pessoas a assumir mais 

riscos e tentar coisas novas. Esta é também 

uma maneira de tirar o foco dos problemas e 

colocar nas possibilidades de solução.

Por fim, o brincar dá o tom lúdico, de 

liberdade e dinamismo de todo o processo. 

Colocar este princípio em prática requer 

desassociar o erro de punições e da ideia de 

que se trata de algo ruim para passar a 

encará-lo como uma chance de 

tentar/experimentar de novo. 



Espiral  
Criativa
Na prática, a estruturação da aprendizagem 

criativa pode ser resumida em seis etapas:

Proposta por Resnick, esta abordagem não é exatamente um passo a 

passo ordenado, mas sim uma verdadeira espiral, contendo múltiplos 

ciclos de aprendizagem, nos quais a criatividade ocupa o papel central. 

1- Imaginar - Antes de mais nada, a criança 

pensa naquilo que gostaria de fazer/criar;

2- Criar - Em seguida, cria um projeto 

baseado em suas ideias iniciais;

3- Brincar - Para então testar suas criações 

de forma lúdica;

4- Compartilhar - Na sequência, 

compartilha o processo com seus colegas;

5- Refletir - Reflete sobre toda a 

experiência;

6- Imaginar - E finalmente é levada a 

imaginar novas ideias e projetos.
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Mão na massa
Um dos pontos altos da aprendizagem 

criativa é justamente a sua versatilidade, 

aplicando-se às mais diversas áreas do 

conhecimento e níveis de ensino. Para quem 

ainda não está familiarizado com esse 

modelo, contudo, a enorme gama de 

possibilidades às vezes soa mais assustadora 

do que convidativa… 

Por isso, separamos algumas premissas que 

certamente vão ajudar a orientar seus 

primeiros passos!



Levando para
a sala de aula

Por que não seguir a lógica da espiral da 

aprendizagem criativa?

1- IMAGINE: Narrativa

O ponto de partida para qualquer projeto é 

definir um problema que precisa ser 

solucionado. Quando o estímulo à 

criatividade está em pauta, utilizar uma 

temática, com uma narrativa específica, ajuda 

a contextualizar o que será desenvolvido e a 

estabelecer um foco.



O propósito é convidar as crianças a imaginar 

livremente, das ideias mais mirabolantes às 

mais viáveis. Começando por uma história, 

contudo, fica mais fácil que os pensamentos 

fluam e, aos poucos, vão ganhando forma, 

sem que isso iniba o potencial criativo.

Vale ressaltar que é possível trabalhar com 

qualquer tema, dos absolutamente 

fantásticos (como oceano das sereias, vale 

das fadas, floresta mágica) aos mais realistas 

(como sistema solar ou cidades inteligentes, 

por exemplo). O que faz a diferença é 

construir uma narrativa envolvente, capaz de 

despertar a atenção, o interesse e engajar os 

alunos. Neste sentido, ambientar o espaço 

também pode ajudar, incluindo elementos 

relacionados à temática escolhida.



2- CRIE: Planejamento 

O segundo passo é começar a dar vida à 

imaginação. Aqui o planejamento rouba a 

cena. 

Se no primeiro momento todas as ideias são 

bem-vindas, nesta etapa há um processo de 

filtrá-las, estabelecendo quais podem se 

tornar realidade e, principalmente, de que 

maneira.

Uma boa alternativa para instigar o 

pensamento crítico sem desencorajar a 

criatividade é o uso de perguntas que ajudem 

as crianças a enxergar diferentes 

perspectivas. O objetivo não é entregar 

respostas prontas, mas sim estimulá-las a 

propor novas soluções.



O uso de materiais variados - como sucata, 

isopor, papelão, lápis de cor - é outro fator 

que torna o processo mais dinâmico. A livre 

escolha e manuseio desses materiais permite 

que os estudantes moldem suas próprias 

ideias, tirando-as do mundo abstrato.

Organizar previamente essa lista de possíveis 

materiais, separando-os por tipo e 

deixando-os em um lugar de fácil acesso, 

facilita e agiliza o processo de criação. Os 

projetos podem ser feitos individualmente, 

em pares ou pequenos grupos, mas é 

essencial que haja  estímulo à comunicação e 

à interação em todas as fases.



Materiais 
recomendados

Tesoura

Barbante

Fita crepe

Fita adesiva colorida

Lápis de cor

Canetinhas coloridas

Papel colorido

Isopor

Sucata (embalagens PET, papelão, tampinha 

de latas e garrafas…)



Kit mPie 

Os módulos  introduzem alguns conceitos de 

programação em blocos de forma bem 

intuitiva, permitindo explorar diferentes 

funcionalidades nos projetos, com dinâmicas 

que incluem o uso de sons, cores e 

movimentos. 

E para dar ainda 
mais vida às ideias...



3- BRINQUE: Execução

Uma vez organizadas e devidamente 

planejadas as ideias, é hora de executá-las. 

Neste ponto, “brincar” ganha um sentido 

muito mais amplo e significativo: trata-se de 

tornar o processo lúdico e divertido, 

arriscando-se nas tentativas e experimentos, 

sem se deixar intimidar pelos erros.

Geralmente é uma das etapas mais 

importantes na busca por novas soluções, 

pois a prática costuma apresentar variáveis 

não previstas durante o planejamento. É 

nesse momento, portanto, que as crianças se 

veem confrontadas com a possibilidade de 

frustração e devem ser incentivadas a utilizar 

a criatividade para superar os obstáculos.



A ideia é que os alunos coloquem a mão na 

massa do início ao fim, contando com apoio e 

supervisão o tempo todo, porém sem 

interferência direta. Nessa etapa em especial, 

a figura responsável por conduzir o processo 

deve ter ainda mais cuidado com o nível de 

intervenção, para não acabar solucionando 

possíveis problemas no lugar das crianças e 

pulando, assim, a descoberta e exploração de 

novas possibilidades.



4- COMPARTILHE: Colaboração

A socialização é parte inerente da 

aprendizagem criativa. Seja construindo algo 

em grupo, seja individualmente, todas as 

etapas do processo devem convidar ao 

diálogo, à interação e à colaboração, 

incentivando que as crianças ajudem umas às 

outras. Essa troca constante permite maior 

abertura a ideias e opiniões externas, 

trabalha a maturidade em relação às críticas, 

estimula a criatividade e enriquece o projeto 

que está sendo desenvolvido. 



5- REFLITA: Novas soluções

A última etapa consiste em pensar sobre todo 

o processo, as vivências, experiências e 

feedbacks. Refletir sobre o que foi construído 

é uma boa maneira de entender o que pode 

ser melhorado e de que forma, dando vazão a 

novas ideias e possibilidades de solução. 

Essa é uma parte que acontece de forma 

bastante natural, mas também pode ser 

incentivada em uma roda de conversa, 

convidando as crianças a apresentar seus 

projetos e compartilhar seus pensamentos 

sobre a atividade. Também é possível 

recorrer às narrativas, propondo que os 

alunos contextualizem melhor suas criações, 

contando mais detalhes sobre o que 

desenvolveram.

Todas essas fases podem ser colocadas em 

prática no mesmo dia ou ao longo da semana, 

dependendo da complexidade do tema 

escolhido, do tamanho da turma e do tempo 

disponível. 



Agora um exemplo prático…

A construção de um relógio é uma atividade 

muito comum nos anos iniciais da educação, 

pois ajuda em alguns objetivos básicos e 

extremamente importantes, incluindo:

Identificar o relógio como instrumento de 

representação da passagem do tempo;

Identificar as 24 horas do dia e relacioná-las 

ao próprio cotidiano;

Estabelecer uma noção de tempo, 

entendendo a importância das horas para as 

pessoas se programarem ao longo do dia.

Em uma segunda análise, o projeto também 

contribui para conhecimentos específicos, 

que podem ser explorados em atividades 

mais aprofundadas:

Noção espacial;

Fusos horários - as horas ao redor do mundo.



IMAGINE: Narrativa

O tempo é o tema mais facilmente 

relacionado à construção de um relógio e 

permite inúmeros cenários de 

contextualização, desde os mais básicos até 

os mais elaborados. 

É possível estabelecer uma narrativa sobre a 

maneira como uma pessoa organiza as 

atividades ao longo de um período de horas 

ou mesmo uma história detalhada, 

envolvendo uma aventura empolgante com 

objetivos a serem cumpridos em horas 

predeterminadas. 

Cabe às crianças imaginar o relógio que 

construirão para ajudá-las nessa missão.

CRIE: Planejamento 

Construir um relógio provavelmente dê 

menos margem à imaginação do que fazer um 

vale de fadas e duendes, mas ainda é um 

projeto que permite utilizar a criatividade, 

estimulando que as crianças explorem cores e 

formas mais livremente, de acordo com as 

próprias escolhas.



Materiais a serem disponibilizados

- Tesoura

- Lápis de escrever

- Cola branca ou bastão

- Cola quente

- Papel colorido

- Papelão

- Palitos de sorvete

- Palitos de churrasco

Opcional: módulos mPie

- Power

- Dimmer 

- Button (x2) ou Button + Crash

- Counter

- Number

- One/Three

- Timeout

- Motor

Requisitos



BRINQUE: Execução

Passo a passo

PREPARO

Recortar um círculo de 16 cm de diâmetro em 

uma chapa de papelão

Recortar uma faixa de cerca de 4 cm de altura 

e 53 cm de largura de papelão

Colar a faixa no perímetro do círculo, 

servindo de base para ele

Encapar com papel colorido

Recortar pequenas linhas e os números 3, 6, 9 

e 12 em papel colorido de cor diferente da cor 

de base

Cortar duas setas em papel colorido, uma 

menor para as horas e outra maior para os 

minutos



MONTAGEM

Colar os números na disposição de um relógio 

analógico

Colar com cola quente as setas em cima de 

palitos de sorvete e cortá-los para que fiquem 

do tamanho das setas

Fazer um furo no centro do círculo 



SEM O MPIE

Colar com cola quente o ponteiro das horas na 

ponta do palito de churrasco

Fazer um furo na base do ponteiro das horas e 

passar o palito de churrasco por ele 

Passar o palito de churrasco com os ponteiros 

pelo furo no centro do relógio, de forma que 

deixe os ponteiros no lado com os números do 

relógio

Cortar o palito de churrasco que ficou 

sobrando atrás do relógio

Recortar um pequeno círculo de papelão

Colar com cola quente o círculo no palito, na 

parte de trás do relógio

Encapar uma chapa de papelão em formato A4 

Escrever em um papel “h” e “min” e deixar uma 

área disponível para escrever os vários 

resultados referentes aos horários indicados 

no relógio analógico

Colar o relógio e o papel sobre a chapa A4 



INCLUINDO O MPIE

Colar o motor na parte de trás do círculo, 

fazendo com que o eixo dele ultrapasse o furo 

feito

Fazer um furo na base do  ponteiro das horas e 

colocar no eixo do motor 

Encaixar a engrenagem no eixo do motor

Colar o ponteiro dos minutos na engrenagem

Conectar os módulos de mPie na seguinte 

disposição: 

 Power - One three, conectado as saídas do 

one/three:

 1 - Button - Timeout - Motor

 2 - Button - Counter

 3 - Dimmer - Number

Escrever em dois papéis diferentes: min e h

Colocar o papel “h” ao lado do Counter e o 

“min” ao lado do Number

Encapar uma chapa de papelão em formato A4 

Colocar o relógio, módulos e papéis na 

disposição correta



Um relógio comum, com o qual é possível 

realizar diversas atividades relacionadas ao 

tempo

Sem  mPie

h

min



Um relógio com funcionalidades 

adicionais, com o qual é possível 

explorar ainda mais atividades e 

aplicar conceitos de programação 

básica.

Apertando o Button, um motor 

ligado aos ponteiros é acionado, 

fazendo com que eles marquem um 

horário aleatório. 

O desafio é que a criança decifre o 

que está no relógio analógico e 

transcreva para as telas digitais o 

horário correto.

As horas são marcadas no Counter, 

sendo utilizado o button para 

alterar o número do visor. Os 

minutos aparecem no visor do 

módulo Number, e são ajustados 

utilizando o Dimmer.

Com mPie



COMPARTILHE: Colaboração | 

REFLITA: Novas soluções

Com os relógios prontos, as etapas finais 

podem ser exploradas ainda mais livremente. 

As crianças podem comparar não só os 

próprios projetos, como as histórias 

imaginadas ao longo do processo. Pode-se 

ainda aprofundar o tema central e abordar 

novos desdobramentos, além, é claro, de 

refletir sobre outras soluções e 

possibilidades. Aqui, qualquer que seja a 

dinâmica escolhida, o diálogo assume o 

protagonismo.



Embora tenha sido bastante disseminada e 

continue se fortalecendo ao redor do mundo, 

a aprendizagem criativa é uma filosofia edu-

cacional relativamente nova, assim, mesmo 

com as dicas que trouxemos, é possível que 

restem dúvidas sobre como aplicá-la da 

melhor forma em sala de aula. 

Nada melhor para combater o medo e a in-

certeza do que conhecimento e informação, 

por isso, estar atento a alguns dos principais 

idealizadores desse movimento também é 

uma ótima alternativa para se manter atuali-

zado!

A nível global, o MIT Media Lab é pioneiro 

em pesquisas, conceitos, eventos e outras 

iniciativas voltadas à aprendizagem criativa. 

Já no Brasil, destacam-se a Rede Brasileira 

de Aprendizagem Criativa e a Fundação 

Lemann.

Brasil afora



Rua Cel. Dulcídio, 2119 - Batel | Curitiba - PR, 80250-100

(41) 4101-1318 | conteudo@microduino.com.br

 

ATUALIZE E APROFUNDE SEUS 

CONHECIMENTOS…

Quer se manter sempre por dentro das 

tendências e novidades do mundo da 

educação e tecnologia?

www.microduino.com.br

e continue recebendo materiais com 
conteúdo exclusivo

INSCREVA-SE AQUI

https://bit.ly/inscricao-novos-conteudos
www.microduino.com.br
https://instagram.com/microduinobr
https://facebook.com/microduinobr
https://linkedin.com/company/microduinobr
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