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Introdução
Este documento descreve o projeto Inovações na Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável, o qual foi desenvolvido em uma parceria entre a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável e a Fundação CERTI.  O projeto faz parte 
do Programa Educação-TEC, o qual tem como objetivo preparar as crianças e jovens 
catarinenses para serem protagonistas do processo de desenvolvimento sustentável do 
estado, por meio de um programa educativo com conteúdos e metodologias inovadoras 
para o ensino de ciências, matemática e tecnologia.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais1  abordam a sustentabilidade dentro de suas 
temáticas transversais, mais especificamente no tema do Meio Ambiente. Da mesma forma, 
a Lei 9.797 de 27 de Abril de 19992 , que dispõe sobre a educação ambiental no Brasil, 
aponta no 2º parágrafo de seu artigo 3º que cabem as instituições educativas “promover a 
educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem”. 
Já o 1º parágrafo de seu artigo 10º coloca que “a educação ambiental não deve ser 
implantada como disciplina específica no currículo de ensino” e que esta “será desenvolvida 
como uma prática educativa integrada, contínua e permanente (...)”.  

Os dois documentos citados postulam que o ensino da sustentabilidade deve acontecer de 
modo transversal e integrado ao currículo das escolas. Essa necessidade advém do fato de 
que o desenvolvimento sustentável só pode ser compreendido quando pensado de maneira 
transdisciplinar, através de suas três dimensões: a social, a econômica e a ambiental3.  
Para que o ensino aconteça de forma transversal e integrada é preciso que o tema seja 
trabalhado de maneira coordenada e sincronizada pelos educadores de uma instituição. 

No entanto, percebe-se que muitas das ações que tratam do tema são individualizadas 
e fragmentadas, dificultando a formação de pessoas com conhecimentos, habilidades e 
atitudes que lhes permitam ser agentes do desenvolvimento sustentável.

Este contexto motivou a concepção do presente projeto de pesquisa e desenvolvimento, 
que gerou uma abordagem inovadora para trabalhar com o tema do desenvolvimento 
sustentável nas escolas. A abordagem busca inserir esta temática de forma contínua e 
integrada com o dia a dia dos estudantes, visando preparar cidadãos para atuarem de forma 
criativa e inovadora em prol do desenvolvimento sustentável de Santa Catarina.

1  Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12657:parametr

os-curriculares-nacionais-5o-a-8o-series&catid=195:seb-educacao-basica>. Acesso em: Fev. de 2013.
2 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: Fev. de 2013.
3 Para um tratamento mais aprofundado sobre o conceito de desenvolvimento sustentável ver o documento de 

Estudos de Fundamentação do Projeto , disponível no site abre.ai/pensamentocriativo 
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PROPOSTA DE UMA ABORDAGEM 
DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL PARA A EDUCAÇÃO
A proposta deste projeto começou a ser desenhada com a preocupação de promover a 
consciência sobre o desenvolvimento sustentável e, mais que isso, promover também a 
capacidade de resolver problemas de forma criativa e inovadora. 

Para definir as características iniciais do projeto foram realizados estudos que investigaram 
iniciativas de projetos de educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) no Brasil e 
no mundo. As tendências gerais identificadas foram: vasto uso de cartilhas, cadernos de 
atividades, jogos, dinâmicas e atividades hands on; construção coletiva de uma cultura 
de sustentabilidade, troca de experiências e colaboração em comunidade; premiações 
e certificações (bandeiras e insígnias) que incentivam e reconhecem boas práticas; e 
flexibilização dos ambientes escolares de ensino4.

Além disso, foi realizada pesquisa com educadores de escolas da rede estadual de ensino 
de SC com o objetivo de conhecer qual é a percepção dos mesmos sobre a EDS. Os 
resultados apontaram que: (a) há pouca formação para trabalhar sustentabilidade nas 
escolas; (b) sustentabilidade é trabalhada de forma desarticulada e individualizada; (c) 
educadores desconhecem diretrizes institucionais para trabalhar sustentabilidade; e (d) os 
recursos didáticos que os educadores têm acesso são muito teóricos e generalistas, pouco 
estruturados e geralmente não sugerem atividades práticas5 .

Tendo os resultados destas pesquisas como pano de fundo, e com o intuito de trabalhar 
com a temática do desenvolvimento sustentável de forma transversal e integrada ao 
cotidiano da comunidade escolar, foi criada a estratégia pedagógica Pensamento Criativo. 
Para o amplo aproveitamento desta nova estratégia o projeto também desenvolveu 
inovações em outras três dimensões: nos espaços de ensino-aprendizagem, na formação 
de educadores e na criação de conteúdos. 

01

4 Para maiores informações sobre a pesquisa ver o documento Mapeamento de Iniciativas em Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável.

5 Para acesso ao relatório completo de pesquisa ver o documento Percepção dos Professores de Escolas públicas Estaduais 

de Florianópolis Sobre o Ensino para o Desenvolvimento Sustentável, disponível no site abre.ai/pensamentocriativo
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Figura 1 - Dimensões da abordagem proposta

A atuação em quatro dimensões se faz necessária tendo em vista que a escola é um 
ambiente complexo e determinado por múltiplos fatores. Em relação à dimensão Estratégia 
Pedagógica o projeto criou a abordagem do Pensamento Criativo. O Pensamento Criativo 
foi formulado para auxiliar o educador na criação de um projeto de aprendizagem baseado 
em problemas que incluam os debates e conceitos do desenvolvimento sustentável no dia 
a dia da sala de aula, relacionando-os com o contexto local e global em que a comunidade 
escolar está inserida.  

Para o desenvolvimento de atividades por meio do Pensamento Criativo é necessário que 
haja espaços de ensino-aprendizagem flexíveis, os quais: permitam múltiplas configurações 
de grupo, disponham de superfícies de escrita diferenciadas, possuam amplo acesso 
à internet e a mecanismos de registro e compartilhamento de informação. Também é 
necessário que exista um espaço onde educadores e estudantes possam construir as 
soluções para o problema tratado durante o projeto de aprendizagem. Um espaço que 
disponha de ferramentas, materiais e infra-estrutura própria para possibilitar a prototipação 
das ideias geradas durante o projeto. Por essa razão na dimensão Espaços de Ensino- 
Aprendizagem foram projetados dois modelos  de sala de aula, uma sala de criação digital e 
uma sala de Prototipação.

A dimensão dos Conteúdos visa oferecer ferramentas e materiais que permitam aos 
educadores trabalhar a temática do desenvolvimento sustentável de modo dinâmico, pois 
os materiais e ferramentas disponibilizados são interativos e adaptáveis ao contexto de cada 
escola. 

A última dimensão, a da Formação de Educadores, se faz necessária, pois a inserção 
das inovações nas outra três dimensões geram uma série de mudanças na forma como o 
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educador planeja e executa suas aulas. A utilização de uma nova estratégia pedagógica, 
o Pensamento Criativo, exige atenção do educador em questões que nem sempre são 
trabalhadas. As aulas em ambientes flexíveis, que disponibilizam novas formas de expressão 
e interação, exigem do educador um conhecimento e um novo modus operandi. Por fim, 
a utilização integrada dos objetos de aprendizagem com os novos ambientes e a nova 
estratégia pedagógica, exige que o educador considere em seu planejamento questões que 
extrapolam as formas tradicionais de ensino-aprendizgem. 

Nos próximos itens serão detalhadas cada uma das dimensões propostas.

1.1 Estratégia Pedagógica – Pensamento Criativo

A formulação da estratégia pedagógica tomou como referência a metodologia por projetos, 
a aplicação do Design Thinking (DT) à educação e a teoria pedagógica socioconstrutivista. 
O DT é uma metodologia que sistematiza conhecimentos provenientes de diversas áreas 
e  que  recentemente passou a ser utilizado na educação escolar, principalmente por estar 
fortemente relacionado com a criatividade e inovação.

Um dos pontos chave da concepção da estratégia pedagógica foi a adaptação do DT à 
realidade das escolas brasileiras. Neste trabalho de adaptação, o DT foi associado com a 
metodologia por projetos e remodelado para o contexto educacional para ser facilmente 
utilizado por estudantes e educadores. Esta adaptação foi denominada de Pensamento 
Criativo e é usada para resolver problemas reais da comunidade escolar de forma criativa, 
inovadora e centrada no ser humano. A proposta do Pensamento Criativo apresenta aos 
estudantes uma nova maneira de enxergar o mundo e seus problemas, possibilitando o 
aprendizado ao mesmo tempo em que são criadas soluções inovadoras  para os desafios 
do desenvolvimento sustentável. 

Etapas do Pensamento Criativo

O Pensamento Criativo organiza um processo para a resolução de um problema. Como 
mostra a Figura 2, é necessário passar por diferentes etapas de forma iterativa até chegar a 
uma solução. A visão em etapas organiza o projeto de aprendizagem e permite a construção 
de um pensamento sólido, sempre baseado nos resultados das etapas anteriores e 
considerando as reais necessidades dos indivíduos que irão utilizar a solução criada. 

Figura 2 – Etapas e Processos do Pensamento Criativo.
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Além das etapas que organizam o processo, o Pensamento Criativo possui uma série 
de princípios ,adaptados dos mindsets do Design Thinking, que devem guiar as ações 
desenvolvidas em seu âmbito. São eles:

•	 Fazer mais que contar: comunicar a visão de maneira impactante e significante 
criando experiências, usando ilustrações e contando boas histórias;

•	 Foco em valores humanos: empatia para com os sujeitos envolvidos no problema;
•	 Experimentação sustentável: prototipar com sustentabilidade não é somente um 

caminho de validar ideias sustentáveis, é uma parte integral do processo de inovação 
para um resultado em longo prazo. É um caminho para pensar e aprender; 

•	 Caminho para ação: o Pensamento Criativo deve fazer com que os sujeitos sejam 
protagonistas nos processos e desenvolvam ações em prol do desenvolvimento 
sustentável;

•	 Clareza: Produzir uma visão coerente de problemas complexos;
•	 Ser cuidadoso durante o processo: saber aonde se está durante o processo, quais 

métodos utilizar em cada estágio, e quais são as metas;
•	 Colaboração: reunir pessoas permite que diferentes experiências e pontos de vista 

apareçam. Ideias e soluções inovadoras emergem da diversidade.

O Pensamento Criativo é bastante flexível no que diz respeito à complexidade dos projetos 
que cria. Há a possibilidade de trabalhar planos de projetos com desafios mais simples 
durante os primeiros usos para que educadores e estudantes consigam apropriar-se de 
maneira incremental de todas as etapas, técnicas e ferramentas envolvidas. Com o passar 
do tempo, planos de projetos com desafios gradativamente mais complexos podem ser 
utilizados. Na medida em que a complexidade dos projetos aumenta, diversas habilidades, 
competências e valores também são desenvolvidos e aprofundados tanto pelos estudantes 
como pelos educadores. Uma estratégia para a apropriação do Pensamento Criativo 
em uma instituição educacional pode se dar por meio de um conjunto de planos de 
projetos criados para serem utilizados em sequência e que possuam níveis crescentes de 
complexidade. Os primeiros planos de projetos podem envolver poucas etapas, técnicas 
e ferramentas e, gradativamente, ficam mais completos até envolverem a estratégia 
pedagógica como um todo (Figura 3).

Figura 3 - Nível de complexidade incremental do projeto
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As etapas do Pensamento Criativo são descritas a seguir: 

   IDENTIFICAR 
 
Esta etapa tem o propósito de selecionar e apresentar um problema relevante para ser 
abordado pelos estudantes. A identificação do problema é o ponto de partida para um 
projeto do Pensamento Criativo e irá guiar o estudante durante todo o processo, pois co-
munica o propósito do trabalho que será desenvolvido pelas equipes e orienta as pesquisas 
em campo. Geralmente o problema é definido pelo educador, pois este precisa relacionar 
os conteúdos curriculares com os problemas identificados. O que determina a seleção do 
problema é a necessidade de se resolver algo que seja relevante e afeta a comunidade local 
ou sociedade como um todo, ou ainda a necessidade da escola em trabalhar determinadas 
áreas do conhecimento. O resultado esperado é uma sentença que expresse o problema 
que será abordado no projeto. Um exemplo prático de problema pode ser: Como diminuir 
o desperdício de papel durante as aulas? Tal problema foi trabalhado por um professor de 
matemática e será utilizado para demonstrar os resultados de cada etapa do Pensamento 
Criativo. 
 
Como os estudantes nem sempre participam desta etapa é fundamental que o educador, 
ao apresentar o problema que será abordado durante o projeto de aprendizagem, 
problematize-o com cuidado, de forma que os estudantes percebam a relevância do 
problema no seu dia-a-dia. Muitas vezes, para esse trabalho de problematização, buscar 
algum prob lema parecido retratado em alguma peça áudio-visual pode ajudar. Contar uma 
história, ou procurar em jornais ou revistas reportagens que falem sobre o problema também 
é uma possibilidade. Atente para os princípios do Pensamento Criativo apontados acima e 
use sua criatividade.

   Aprofundar

A etapa Aprofundar tem como propósito a pesquisa de informações e questões relacionadas 
ao problema para compreendê-lo melhor, descobrindo as razões de sua existência e 
desenvolvendo os conhecimentos iniciais para resolvê-lo. Para isso são utilizadas técnicas 
de pesquisa, entrevista e observação. Nas pesquisas procura-se levantar as informações já 
existentes relacionadas ao problema e uma variedade de recursos pode ser utilizada, como 
internet, livros, revistas, filmes, etc. Entrevistas são realizadas para conhecer as pessoas 
atingidas por um problema, compreender o que sentem, o que fazem e quais são as suas 
necessidades. Entrevistas também podem ser feitas com especialistas e técnicos. 
Nesta etapa os estudantes também tornam-se observadores perspicazes, pois precisam 
compreender como as pessoas se comportam e se relacionam com o ambiente onde vivem 
e como o problema as afeta. Esta fase do Pensamento Criativo ajuda a desenvolver um 
senso de empatia com as outras pessoas e seus problemas. Um dos resultados esperados 
para esta etapa é a coleta e documentação de informações por meio das diferentes 
modalidades de pesquisa (bibliográfica, entrevistas e observação) e reflexões sobre o que foi 
visto.

Considerando nosso exemplo sobre o desperdício de papel, as informações levantadas 
durante a etapa Aprofundar tratavam sobre:

• O processo de produção do papel, seus insumos e produtos;
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• O processo de reciclagem do papel e o conceito de logística reversa;

• Ciclo de vida das plantas e da água;

• Razões para o desperdício e dificuldades das pessoas para reciclarem o papel.

   DEFINIR

Neste momento busca-se analisar e sintetizar todas as informações que foram coletadas 
na etapa aprofundar para definir as necessidades e percepções das pessoas que sofrem 
com o problema e listar as razões pelas quais este problema existe. Geralmente utiliza-se 
nesta etapa um mapa de empatia para documentar a síntese e análise das informações. A 
partir dos dados das pesquisas pode-se alcançar uma maior consciência sobre o problema 
de maneira geral, no entanto, na maioria das vezes o problema pode ser muito grande ou 
ter diversas razões para existir, impossibilitando que seja trabalhado como um todo pelos 
estudantes. 

É necessário escolher qual aspecto do problema será trabalhado. Este é um momento, 
portanto, de dar maior foco e estabelecer um escopo para o trabalho, e isso é realizado 
pelos próprios estudantes. Eles é que definem um desafio que seja significativo para eles e 
que seja viável de se resolver, com base no problema geral (que normalmente é identificado 
pelos educadores) e nas necessidades das pessoas. Inclusive, em uma mesma turma, cada 
equipe pode abordar diferentes desafios específicos relacionados a um problema geral. 
O resultado desta etapa é uma lista de necessidades e uma sentença que defina claramente 
o desafio específico para o qual será gerada uma solução. Seguindo o exemplo do 
desperdício de papel, após os estudantes terem levantado informações sobre o problema 
durante a etapa Aprofundar, verificaram que a razão para tal era a falta de consciência das 
pessoas. Partindo dessa razão, então, definiram como problema específico:
 

Como conscientizar as pessoas para a necessidade do uso e do descarte 
adequado do papel? 

   EXPERIMENTAR

Nesta etapa os estudantes geram ideias e criam as soluções para o desafio específico 
que estabeleceram. É o momento em que se intensifica o processo de inovação e criação 
iterativa do Pensamento Criativo. Tudo começa com uma tempestade de ideias para 
soltar a criatividade e pensar em soluções de mente bem aberta. Depois, a melhor ideia é 
escolhida para que se faça um protótipo da solução utilizando uma variedade de materiais 
e ferramentas. É o momento de botar a mão na massa para inovar. Quando o protótipo 
estiver pronto os estudantes passam para o momento de testes, onde irão apresentá-lo 
para as pessoas opinarem sobre o que funciona e o que não funciona nas versões iniciais 
da solução. Com base nas informações que são passadas os estudantes podem aprimorar 
o protótipo até chegar num ponto em que ele agrade as pessoas e seja satisfatório. O 
resultado desta etapa é um protótipo finalizado, testado pelos usuários e um relatório 
indicando as melhorias necessárias.

É frequente que nesta etapa as equipes necessitem voltar à etapa Aprofundar para 
realizarem novas pesquisas. A definição do problema específico normalmente gera novas 
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questões. Outro ponto que o educador deve manter atenção é que se os grupos forem 
tratar de diferentes problemas específicos ele provavelmente irá precisar da ajuda de algum 
assessor nesta e na próxima etapa.

No projeto sobre desperdício de papel os estudantes decidiram criar uma campanha de 
conscientização apresentando as informações coletadas durante a etapa Aprofundar. Os 
grupos trabalharam com a criação de animações e cada um realizou a campanha com 
informações específicas: sobre o processo de produção do papel e a quantidade de 
madeira utilizada, sobre os problemas que o papel jogado nas ruas pode causar, como 
enchentes, sobre a forma correta de descartar o papel para que ele possa ser reciclado, 
entre outros.
 

   Implantar

Esta etapa do processo tem como objetivo implantar a solução desenvolvida pelos 
estudantes. Ela pode acontecer de dois modos distintos: no primeiro a solução (um produto, 
processo ou serviço) é implantada pelos próprios estudantes na escola ou comunidade; no 
segundo modo, mais avançado, a solução entra em um processo de empreendedorismo e 
pode ser apresentada para investidores / empresários, crowd funding, ou simplesmente ser 
colocada no mercado local pelos próprios estudantes. 

Outra possibilidade para a etapa Implantar são as Feiras de Inovação, que são realizadas 
para dar visibilidade aos trabalhos criados pelos estudantes. Nestes eventos a comunidade 
visita a escola e passa a conhecer as inovações dos estudantes e os impactos obtidos. De 
forma opcional, ações de empreendedorismo podem ser associadas à feira para estimular 
a disseminação das soluções em toda a comunidade e gerar fontes de renda locais. No 
exemplo utilizado os estudantes veicularam as animações para algumas turmas da escola e 
durante as reuniões de pais. 

Além destas etapas, há dois processos que acontecem em paralelo: 

   Avaliação dos estudantes

Ao final de algumas etapas do Pensamento Criativo os estudantes fazem uma pequena 
reunião para uma avaliação da equipe com o objetivo de analisar os resultados obtidos no 
período. Neste momento os estudantes registram o que foi bom e o que foi ruim durante a 
etapa, levando em consideração as pessoas, as relações entre elas, os processos utilizados, 
ferramentas utilizadas e resultados obtidos. A partir desta análise definem um plano de 
melhorias para as etapas seguintes. O resultado esperado com este processo é possibilitar 
que os estudantes adquiram maior consciência de suas potencialidades, aprendizagem e 
fraquezas como equipe e consigam traçar planos para uma melhoria contínua, aumentando 
a capacidade de trabalharem com a estratégia pedagógica a cada novo projeto que 
participam.
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    Mediação dos educadores

No Pensamento Criativo o educador precisa adquirir um nova postura em sala de aula. Seu 
papel não é mais o de detentor do conhecimento que professa aos estudantes aquilo que 
devem saber e fazer. Com essa nova função os educadores, ao circularem entre as equipes, 
avaliam constantemente as decisões, caminhos e planejamentos feitos pelos estudantes e 
os aconselham para que os melhores resultados sejam alcançados. Os educadores também 
passam orientações para que a estratégia pedagógica seja seguida e constantemente 
estimulam o senso crítico, a criatividade e a capacidade de inovação dos estudantes por 
meio de uma avaliação formativa dos resultados que vão sendo apresentados pelas

equipes.  

Habilidades relacionadas à sustentabilidade e desenvolvidas com o 

Pensamento Criativo

A tabela 1 a seguir aponta as habilidades relacionadas à sustentabilidade e os objetivos de 
aprendizagem do Projeto. 

 
Habilidades relacionadas ao
Desenvolvimento 
Sustentável.
 (UNESCO, 2005)

Objetivos de aprendizagem 
do projeto

Solução de problemas e conflitos
Coletar e analisar informações por meio das 
diferentes modalidades de pesquisa.
Analisar o contexto dos problemas.

Cidadania prática
Aprender por meio de projetos com 
problemas socialmente relacionados.
Desenvolver a habilidade de empatia.
Implantar e divulgar soluções.

Comunicação oral e escrita
Documentar informações coletadas.
Divulgar ideias.

Colaboração e cooperação

Utilizar/modificar os ambientes de 
aprendizagem de acordo com a 
necessidade de cada atividade.
Desenvolver as atividades em equipe por 
meio do trabalho colaborativo.
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Uso apropriado de Tic’s

Utilizar de forma interativa e colaborativa as 
ferramentas digitais.
Pesquisar e analisar os conteúdos 
disponíveis na rede digital.

Gestão de conflitos
Auto - Avaliar o andamento da turma.
Definir um problema.
Elaborar critérios para fazer escolhas.

Pensamento Crítico e Criativo

Buscar soluções para um problema por 
meio de perguntas.
Construir novos conhecimentos com base 
nas informações obtidas.
Desenvolver ideias.

Tabela 1 - Relação entre as habilidades sugeridas pela UNESCO e os objetivos de 
aprendizagem do projeto.

1.2 Espaços de Ensino-Aprendizagem 

Espaços de ensino-aprendizagem devem ser criados intencionalmente para que sejam 
harmoniosos com a teoria de aprendizagem e as necessidades dos estudantes e 
educadores (CHISM, 2006). Com o objetivo de dar suporte ao Pensamento Criativo 
foram projetados espaços que oferecem os ferramentais e recursos 
tecnológicos necessários às atividades realizadas no âmbito do 
Pensamento Criativo.
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O projeto destes espaços tomou como princípio norteador os resultados de uma pesquisa 
de campo realizada em instituições que adotam estratégias pedagógicas que estimulam a 
capacidade de inovação dos estudantes. Os dados desta pesquisa foram associados aos 
resultados apresentados por Smith e colaboradores. (2010) e as seguintes recomendações 
para a criação dos espaços de ensino-aprendizagem foram adotadas:

•	 Flexibilidade: um mobiliário flexível permite rápidas reconfigurações no espaço da sala 
de aula, adequando-o para as diversas atividades.

•	 Diferentes superfícies de escrita:  espaços para a escrita colaborativa permitem uma 
livre expressão, assim como possibilitam mapear ideias e representar diagramas.

•	 Ferramentas para capturar e compartilhar informações: tais ferramentas auxiliam 
na digitalização e disseminação de informações para que seja possível criar novos 
conhecimentos.

•	 Computação em grupo: os ambientes contam com tecnologias para que turmas 
inteiras possam fazer apresentações e interagir ao mesmo tempo com conteúdos e 
recursos digitais.

•	 Grupos de trabalho: os ambientes estimulam o trabalho em grupo e as interações 
dinâmicas.

•	 Conectividade: a conectividade entre os dispositivos com a internet amplia os 
horizontes de comunicação e promove o acesso à informação.

Considerando estas recomendações, foram concebidos no âmbito do projeto dois espaços 
de ensino-aprendizagem: 

1. Sala de Criação Digital e 
2. Sala de Prototipação.

1.2.1  SALA DE CRIAÇÃO DIGITAL

A Sala de Criação Digital (Figura 4) foi idealizada para disponibilizar variadas TIC para 
estudantes e educadores realizarem pesquisas, organizarem dados coletados, editarem 
vídeos e áudios, produzirem protótipos digitais e criarem histórias com fantoches e stop-
motion. 
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Esta sala tem mesas coletivas para trabalhos em equipe que permitem a mobilidade dos 
estudantes e que acomodam dinâmicas variadas, pois a disposição de mesas e cadeiras 
pode ser alterada frequentemente. Há quadros de vidro nas paredes para anotações 
rápidas, desenhos esquemáticos, produção de esboços e comunicação visual. Notebooks 
e tablets com acesso à internet possibilitam que as equipes realizem pesquisas, utilizem 
diversos recursos multimídia e produzam textos, áudios e vídeos. Uma lousa digital permite 
que os educadores possam interagir com conteúdos projetados durante as aulas.  Câmeras 
digitais para registros fotográficos e que gravam vídeos com alta definição, microfones, 
misturador de som e refletor para iluminação aumentam o potencial e a qualidade das 
produções digitais, que podem ainda ser associadas a técnicas de stop-motion e fantoche, 
pois a sala possui ferramentas específicas para este tipo de produção. Os notebooks da 
sala possuem softwares para edição de imagens, áudio e vídeo, além de ferramentas de 
modelagem 3D (para uso da impressora 3D da Sala de Prototipação), configurando-se 
numa poderosa estação multimídia que torna possível a construção de diversos tipos de 
protótipos digitais.

Figura	4	-	Protótipo	de	baixa		fidelidade	da	Sala	de	Criação	Digital

1.2.2 SALA DE PROTOTIPAÇÃO

A Sala de Prototipação (Figura 5) foi idealizada como um laboratório-oficina que possui 
variados tipos de instrumentos e ferramentas que viabilizam a criação de protótipos com 
diversos materiais.
    
Esta sala possui bancadas para facilitar trabalhos manuais, estantes que armazenam 
ferramentas e materiais, quadros de vidro nas paredes para anotações e elaboração de 
esquemas e comunicação visual. Uma impressora 3D está disponível para a criação de 
peças e partes de protótipos elaborados com o uso de software no computador. Existe 
também uma mini-retífica manual que possibilita o polimento, esculpimento e modelagem 
de superfícies maleáveis (como madeira e plástico). Há ainda um ‘kit de educação, ciência 
e tecnologia’ composto por elementos de robótica e peças de plástico feitas à base 
de materiais recicláveis que permite a prototipação de diversos mecanismos e objetos 
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funcionais. Esta sala conta ainda com lixeiras para separação de resíduos e uma pia para 
limpeza de materiais e higiene dos estudantes durante os trabalhos.

Figura	5	-	Protótipo	de	baixa	fidelidedade	da	Sala	de	Prototipagem	

Os ferramentais e recursos disponíveis nos espaços de ensino-aprendizagem foram 
especificados com o intuito de apoiar as atividades que são realizadas ao longo da 
metodologia Pensamento Criativo, como pode ser visto na tabela a seguir:
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Atividades envolvidas nas Etapas Recursos tecnológicos e 
equipamentos

IDENTIFICAR

• Apresentação do problema;
• Acesso individual, em duplas ou em 

equipes a softwares e recursos online 
conforme necessários, dentro e fora da 
sala de aula; 

• Pesquisas na internet;
• Gravação e edição de entrevistas e 

vídeos;
• Compartilhamento de atividades em um 

mesmo arquivo que pode ser editável 
por todos;

• Guardar e compartilhar arquivos;
• Apresentação de imagens, vídeos e 

áudio;
• Apresentação do problema, dos 

resultados de pesquisa, entrevistas, 
observações e projetos de trabalho;

• Anotações e e formação de esquemas 
(mapas);

• Acesso à internet (sem fio);
• Notebook, tablet e projetor multimídia;
• Plataforma para guardar e compartilhar 

arquivos (Google Drive, Dropbox, etc.);
• Softwares de edição de vídeo, som, 

textos e apresentações em geral (PPT, 
Google Drive, Audacity, Windows 
Movie Maker, etc.);

• Sites de pesquisa;
• Portais de conteúdo;
• Lousa digital;
• Quadros de vidro;
• Câmera fotográfica digital com 

gravador.

APROFUNDAR

• Pesquisa em campo para ver o 
problema por meio de observações, 
entrevistas, imersão e/ou registro de 
documentação;

• Espaço para expressar de forma 
colaborativa ideias, desenhos e 
anotações das observações e pesquisas 
feitas.

• Câmera fotográfica digital com gravador;
• Tripé de iluminação e filmagem;
• Microfone;
• Notebooks e Tablets;
• Softwares de edição de vídeos, som, 

textos e apresentações em geral;
• Quadro interativo;
• Quadros de vidro. 

DEFINIR

• Síntese das pesquisas e seleção de uma 
alternativa;

• Criação de esquemas (mapas).

• Acesso à internet (sem fio);
• Notebook, tablet e projetor multimídia;
• Plataforma para guardar e compartilhar 

arquivos (Google Drive, DropBox, etc.);
• Softwares de edição de vídeos, som, 

textos e apresentações em geral (PPT, 
Google Drive, Audacity, Windows Movie 
Maker, etc.);

• Sites de pesquisa;
• Portais de conteúdo; 
• Lousa digital;
• Quadros de vidro.



21

Atividades envolvidas nas Etapas Recursos tecnológicos e 
equipamentos

experimentar

• Tempestade de ideias através de 
anotações e discussões entre os 
estudantes.

• Criação dos protótipos.

• Espaço para prototipação com diversas 
ferramentas e materiais;

• Bancadas;
• Kit de educação, ciência e tecnologia;
• Kit de robótica;
• Fone de ouvido;
• Óculos de segurança;
• Tripé de iluminação e filmagem;
• Acesso à internet (sem fio);
• Notebooks e tablets;
• Softwares de edição de vídeo, som, 

textos e apresentações em geral (PPT, 
Google Drive, Audacity, Windows Movie 
Maker, etc.);

• Softwares para impressões 3D;
• Impressora 3D;
• Lousa digital;
• Quadros de vidro.

implantar

• Implantação das soluções criadas na 
escola, comunidade e mundo.

• Acesso à internet (sem fio);
• Notebooks e tablets;
• Webcam;
• Ferramentas para contato por voz (ex: 

Skype, Google+, etc.); 
• Fóruns de discussão, blogs;
• Sites de compartilhamento de vídeos.

Tabela 2 - Atividades envolvidas nas etapas e sua relação com os recursos e equipamentos 
dos espaços.

Os dois espaços e seus ferramentais e recursos configuram-se em um suporte propício para 
os estudantes desenvolverem e expressarem sua criatividade e desenvolverem a capacidade 
de inovação enquanto buscam solucionar problemas com foco no desenvolvimento 
sustentável.

1.3 Conteúdos

Com o objetivo de instrumentalizar os educadores com recursos e ferramentas para 
desenvolverem suas práticas pedagógicas foram disponibilizados conteúdos voltados para 
o trabalho com o desenvolvimento sustentável. Estes materiais visam, também, estimular 
os educadores a produzirem seus próprios conteúdos nos espaços de ensino-aprendizado 
propícios à inovação. Três tipos de conteúdos foram gerados: sugestões de planos de 
projeto, livro-jogo digital e guias de orientação para o trabalho com as propostas do projeto. 
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Os planos de projetos com temáticas de sustentabilidade ajudam o educador a organizar 
o uso combinado da estratégia pedagógica e dos espaços de ensino-aprendizagem. O 
Plano de Projeto é um documento que apresenta a concepção, fundamentação, atividades 
planejadas e a forma de avaliação do projeto a ser executado. São oferecidos planos 
prontos bem como um modelo (como o da tabela a seguir) para auxiliar o educador na 
criação de seus próprios planos. Os modelos são flexíveis para serem adaptáveis as 
necessidades de cada escola. 

Modelo – Plano de Projeto

Nome do Projeto: 

Título do projeto

Objetivo Geral

Especifique aqui o objetivo principal deste plano de projeto. 

Objetivos de Aprendizagem específicos

• Tópico 1
• Tópico 2

Conteúdo

Liste os conteúdos curriculares que serão trabalhados por meio do projeto.

Tempo estimado:

Indique a duração do projeto. 

Apresentação

Faça uma breve descrição da temática, da motivação e relevância de se trabalhar por 
meio deste projeto. 

Detalhamento das atividades

Problema
Elabore a questão de partida do projeto, lembre-se que os problemas precisam ser 
significativos para os alunos, relacionados com a comunidade e com o desenvolvimento 
sustentável. 

Etapa 1 - INDENTIFICAR

Apresente uma atividade que sensibilize a turma para a questão de partida. 

Etapa 2 - APROFUNDAR

Elenque conteúdos e atividades que façam os alunos compreenderem o contexto do 
problema para criarem soluções fundamentadas.
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Etapa 3 - DEFINIR

Desenvolva uma atividade que leve os alunos a sintetizarem as informações levantadas 
para encontrarem o problema específico do projeto. 

Etapa 4 - EXPERIMENTAR

Elabore atividades que conduzam os alunos a criarem ideias para solucionar o problema 
específico, desenvolverem a ideia e verificarem o bom funcionamento da solução. 

Etapa 5 - IMPLANTAR

Apresente formas de como os alunos podem aplicar as soluções geradas. 

Referências

Modelo de referências:

AZEVEDO, Ana Luiza.  Casa de Cinema PoA. Dona Cristina perdeu a memória. 
[Porto Alegre]: Casa de Cinema PoA, 2002. Disponível em: http://portacurtas.org.br/
filme/?name=dona_cristina_perdeu_a_memoria. Acessado em: 31 de out de 2013.

Guias
Além destes materiais são disponibilizados também três guias para auxílio à execução dos 
projetos. O Guia do Educador e o Guia do Estudante foram concebidos com o intuito de 
explicarem como realizar as atividades de cada uma das etapas do Pensamento Criativo. 
Já o Caderno de Modelos contém modelos que podem ser utilizados por educadores e 
estudantes durante os projetos. O Caderno de Modelos é distribuído de forma que possa 
ser adaptado pelos educadores, de acordo com os objetivos específicos de cada projeto. 

Figura 7 - Guia do Educador, do Estudante e Caderno de Modelos
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Livro Jogo
Esta dimensão conta também com um livro-jogo digital com 
conteúdos e histórias relacionadas ao desenvolvimento 
susntentável. Tal livro-jogo pode ser utilizado tanto como material 
de estudo para as temáticas que aborda quanto como uma 
forma de apresentar aos estudante o processo do Pensamento 
Criativo, pois os desafios pelos quais passam os personagens 
do livro são resolvidos através de tal processo. Ressalta-se que 
a leitura do livro deve ser mediada pelo educador, especialmente 
para os primeiro anos do Ensino Fundamental. No Guia do Livro 
“A Caminho da Sustentabilidade“ são oferecidas instruções mais 
claras sobre como utilizar este material em sala de aula.

Figura 6 - Livro-jogo “A Caminho da Sustentabilidade”.

1.4 Formação para os Educadores

Para viabilizar a implantação das inovações propostas é necessário orientar os educadores 
a utilizarem o Pensamento Criativo, os recursos dos espaços de ensino-aprendizagem e os 
conteúdos disponibilizados. 

Para isso foi planejada uma formação composta por quatro unidades que contemplam os 
temas listados a seguir:

Unidade 1
• Projeto Inovações na Educação para o Desenvolvimento Sustentável:

 » Ensino para o desenvolvimento sustentável.

  
Unidade 2

• A estratégia pedagógica do Pensamento Criativo:
 » Processos, etapas e técnicas.

• Os espaços de ensino-aprendizagem:
 » Suas características e possibilidades.

Unidade 3
• A estratégia pedagógica do Pensamento Criativo:

 » Conhecer uma proposta de projeto do Pensamento Criativo;
 » Construir um plano de projeto do Pensamento Criativo.



Unidade 4
• Oficinas de tecnologias na educação:

 » Oficina do livro-jogo “A Caminho da Sustentabilidade”;
 » Oficina de stopmotion;
 » Oficina de rádio. 

A primeira unidade tem como objetivo apresentar o projeto Inovações na Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável e explorar o conceito de desenvolvimento sustentável 
focado na comunidade escolar. A ementa desta etapa é: (a) conceito de desenvolvimento 
sustentável; (b) formulação de um conceito coletivo de desenvolvimento sustentável para a 
Instituição; (c) estudos sobre como abordar e desenvolver o conceito formulado na escola. 

O resultado esperado da primeira unidade é que os educadores revisem e ampliem o 
entendimento sobre sustentabilidade e adotem um conceito próprio para a escola.

A segunda unidade tem como objetivo detalhar a estratégia pedagógica do Pensamento 
Criativo e o uso dos espaços e seus recursos. A ementa desta etapa é: (a) a estratégia 
pedagógica Pensamento Criativo, suas etapas e técnicas; (b) os espaços de ensino-
aprendizagem, seus recursos e ferramentas. 

O resultado esperado para a segunda unidade é que os educadores estejam aptos a aplicar 
e adaptar o Pensamento Criativo, que compreendam o seu potencial e aprendam a utilizar 
os espaços de ensino-aprendizagem e suas ferramentas.

A terceira unidade tem como objetivo apresentar aos educadores o modelo de planejamento 
do Pensamento Criativo e prepará-los para que consigam montar seus próprios planos 
de projeto. A ementa desta unidade é: (a) o modelo de plano de projeto do Pensamento 
Criativo, suas particularidades e pontos centrais; (b) construindo um plano de projeto com o 
Pensamento Criativo.

O resultado esperado para esta etapa é que 
os educadores consigam, por conta própria, 
identificar um problema e montar seu plano de 
projeto a partir deste problema. 

A quarta unidade tem como objetivo introduzir 
aos educadores algumas técnicas que podem 
ser utilizadas com seus alunos para criarem 
peças áudio-visuais e para utilizarem o livro “A 
Caminho da Sustentabilidade”. A ementa para 
esta etapa é: (a) oficina do livro “A Caminho da 
Sustentabilidade”; (b) oficina de stopmotion; (c) 
oficina de rádio. Figura 8 – Exemplo do material 

de apoio para formação dos 
educadores
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O resultado esperado para esta etapa é que os educadores estejam aptos a planejarem e 
utilizarem o livro “A Caminho da Sustentabilidade” e que conheçam o potencial e as etapas 
necessárias para a confecção de um peça áudio-visual na escola. 

As atividades da formação são organizadas e tratadas em um Guia da Formação. O Guia 
possui um roteiro de referência com informações sobre as atividades práticas planejadas e 
todo o material de apoio necessário (Figura 8), como slides, vídeos e formulários. 

 



27

Referências 
BRASIL. Lei 9.797 de 27 de Abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: Fev. de 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos: temas transversais. 1998. 

CHISM, N. N. Challenging Traditional Assumptions and Rethinking Learning Spaces. 
IN: OBLINGER, D.C. Learning Spaces, 2006

FUNDAÇÃO CERTI. Mapeamento de Iniciativas em Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável. Projeto: Inovações na Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável. Convênio n. 16.793/201. 2013. 

FUNDAÇÃO CERTI. Percepção dos Educadores de Escolas Públicas Estaduais de 
Florianópolis sobre o Ensino para o Desenvolvimento Sustentável. Projeto: Inovações 
na Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Convênio n. 16.793/201. 2013.

FUNDAÇÃO CERTI. Estudos de Fundamentação. Projeto: Inovações na Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável. Convênio n. 16.793/201. 2013.


