
 
 

 

 

Programa para o dia 21 de abril de 2018  

Local: Pavilhão Multiusos de Gondomar 

 

Participantes: CriAtivos, CoMentores, Mentores e outros elementos diretamente relacionados com o projeto CriAtividade 

 

Horário Atividade Descrição sumária 

09h:00 Check in dos jovens participantes e dos seus 
acompanhantes 

Entrega de identificação, materiais e distribuição 
pelo espaço de trabalho dos grupos; 

Receção das lunch box 

Organização dos voluntários  

10:00h Bem-Vindos CriAtivos! 

- Momento de animação I 

- Apresentador 

Momento informal de boas-vindas, contextualização 
do dia. 

Inicio das atividades com os jovens participantes.  
 

10:15h Instant Challenge para Problem Solvers Desafios práticos a serem resolvidos em curto 

espaço de tempo, recorrendo a competências, tais 

como, trabalho colaborativo, pensamento crítico e 

capacidade de tomada de decisão. 

11:00h Creative Problem Solvers em Ação Criação de um plano de ação de resolução de um 

problema/desafio complexo, utilizando a estrutura do 

Collaborative Creative Problem Solving. 

12:30h Almoço  Lunch box | piquenique. 

15:00h  

15:10h 

Momento Musical/Artístico II 

Marco Martins - Presidente da CM de Gondomar - 
Abertura e Boas vindas 

Ivete Azevedo - Torrance Center Apresentação do 
Projeto 

Eduardo Vítor Rodrigues - Presidente da AMP - O 
investimento da AMP nos projetos inovadores de 
combate ao insucesso escolar 

Intervenção do Secretário de Estado da Educação  

 

15:45h CriAtividade: a experiência viva! Apresentação do Projeto pelo Torrance Center® 
incluindo testemunhos de diversos atores no 
processo (ex: jovens, professores, pais, diretor 
escola).  
 
Oportunidade para recordar que estamos a celebrar 
o World Creativity and Innovation Day e as suas 
próprias conquistas nesta temática, pela 
participação no CriAtividade® 2018. 



 
 

 

16:15 Creative Problem Solvers em Ação (continuação)  

Visita aos projetos 

Representação do Plano de Ação em uma estrutura 

3D, potencialmente com materiais recicláveis.  

Diversos parceiros e entidades oficiais terão a 

possibilidade de visitar os projetos, enquanto os 

CriAtivos estão a trabalhar.  

17:00h Partilha de Saberes Oportunidade para que todos os participantes 

possam enriquecer os seus saberes e 

competências, através da observação e partilha das 

realizações em exposição.  

Será o momento em que todas as equipas, visitantes 

e convidados podem livremente circular, para ver os 

projetos. Em cada banca, estão sempre alguns dos 

jovens que o realizaram, para poderem dar alguma 

explicação. 

17:30h Festa CriAtividade e Inovação 

Encerramento 

Momento artístico | festa! 

 

Obs. O programa apresentado é provisório e está sujeito a alterações. 

 

Informações: 

CriAtividade® – www.criatividade.org.pt 

 

Comunicação:  

Brain Entertainment Group – www.brain.com.pt 

Miguel Bello – 919530905 – miguel@brain.com.pt 

Vasco Espinheira – 93 678 60 64 – vasco@brain.com.pt 
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