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A Associação High Play pretende proporcionar a crianças e jovens um Projecto Educativo preenchido de experiências 
positivas que permitam o desenvolvimento de competências transversais suportando a escola e a família. Pretende-se, 
também, educar em questões fundamentais que permitam estimular atitudes sustentáveis capazes de garantirem um 
futuro melhor e uma sociedade mais saudável.

Em todas as actividades desenvolvidas trabalhamos competências de trabalho em equipa, espírito de sacrifico, 
assertividade, respeito pela diversidade, iniciativa, liderança, empreendedorismo, comunicação, gestão de prioridades, 
ambição e responsabilidade.
Noutras actividades temáticas específicas exploramos conceitos e competências que sejam importantes para o tema 
em causa, como por exemplo, o meio ambiente, energia, tecnologias de informação e práticas sustentáveis.

 

Neste sentido a Associação High Play irá acolher o concurso Design for Change pela primeira vez em Portugal, já a partir 
de Setembro de 2011.



1. Porquê?
Dar às crianças a oportunidade de participarem 
num projecto onde podem experimentar as 
possibilidades de mudança do seu ambiente 
tornando-se protagonistas deste processo.

2. Como?
1. Partilhando a ideia com as crianças. 
2. Ajudando as crianças a escolherem o que 
vão fazer e na formação das equipas. 
3. Guiando as equipas ajudando-as a percorrer 
os quatro passos do processo. 

3. Critérios
Serão premiados os projectos nas seguintes 
categorias:

• Ideia mais arrojada.
• Maior impacto na Comunidade.
• Impacto imediato na Comunidade.
• Potencial de o efeito perdurar.
• Mais fácil de replicar.
• Mais amigo do ambiente.
• Prémio Especial.

4. Calendário
Inscrições abertas a partir de 5 de Outubro de 2011
Prazo de entrega: 16 de Março de 2012
Anúncio dos vencedores: 24 de Março de 2012

5. Objectivos
O Design for Change pretende incutir nas 
crianças que a mudança é possível e de que elas 
podem ser responsáveis pela mesma. Os seus 
alunos irão projector soluções para os grandes 
desafios mundiais. 

Queremos encontrar ideias que tenham as 
seguintes características:  

1. Potencial para beneficiar um grande número de 
pessoas.
2. Potencial de olhar para um problema existente 
com uma nova perspectiva.
3. Potencial para produzir mudanças significativas 
numa semana.
4. Potencial não só para ver a mudança na vida 
dos outros, mas na vida dos alunos que irão 
implementar o projecto.
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Antes de Começar

ss

1. Leia todo o documento bem como o 
documento para os alunos de forma a 
garantir que compreende o processo 
Design for Change. 

Partilhe a ideia do concurso com as 
suas turmas. 

2. Poderá inspirar os seus alunos 

mostrando-lhes vídeos de crianças que 

participaram no concurso em todo o 

mundo. Poderá encontrar esses vídeos 

no nosso site. 

Divida a sua turma em grupos (com um 

máximo de 5 crianças por grupo).

3. Dê a cada equipa uma cópia do 

documento para os alunos. 

Trabalhe com as equipas de forma 

a guiá-los por todos os passos do 

processo (sente, imagina, faz e partilha). 

4. Tenha a sua máquina de filmar ou fotográfica para que possa registar todo o processo desde as primeiras etapas. 
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I. Sente

 

. 
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• Peça aos alunos que pensem em problemas que os afectem 

directamente – o que teve um impacto directo nas suas vidas? 

Todos os assuntos são válidos – independentemente do quão 

simples possam parecer. 

• Explique às crianças que ao mudar um problema que 

afecta várias pessoas, não estarão apenas a mudar a vida de 

outras pessoas, mas estarão também a mudar as suas próprias 

vidas e irão aperceber-se de que eles podem ser a agentes de 

mudança. 

1. Peça a cada equipa para discutir os 
problemas que os incomodam na sua escola 
/ vida ou comunidade e que gostariam de ver 
alterados.

2. Peça a cada equipa que discuta os 
assuntos que identificaram. Peça-lhes que 
elejam o assunto que toca mais as suas vidas E 
que pode ser mudado de alguma forma numa 
semana.

3. Lembre-se: cada assunto é importante. 
Esses problemas podem ser tão simples como 
ter casas de banho mais limpas ou, mais 
audazes, como, por exemplo, “cidades amigas 
das crianças”.

4. Cada equipa deverá apresentar o 
problema identificado perante a turma.

5. Trabalhe com a turma de forma a que 
possam escolher UM assunto que 
gostariam de trabalhar para a 
competição. Sugerimos que discutam 
os assuntos até que cheguem a um 
consenso.
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II. Imagina
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• Os alunos poderão sentir-se desconfortáveis em contactar grandes empresas e em falar directamente com outros adultos sobre estes assuntos – o apoio e encorajamento às suas capacidades de liderança ajudará a que ultrapassem estes obstáculos. Lembre-se – eles são capazes de fazer tudo! •  Procure que os alunos vão além do óbvio e da primeira resposta. Celebre as ideias que os alunos têm e ajude-os a perceber que mudar vidas pode ser uma experiência significativa e divertida.

1. Uma vez escolhido o problema, envolva 
cada equipa na procura de pessoas liga-
das à questão (poderão contactar por email,
telefonicamente ou pessoalmente) de forma a 
poderem compreender melhor o problema e a 
projectarem uma solução cujo impacto será o 
desejado. 

Por exemplo – se for o lixo na escola que os 
preocupa, poderão fazer alguma pesquisa e 
procurar os responsáveis da escola pela recolha 
do lixo. 

3. Cada equipa apresentará a ideia à 
turma. 

2. Peça a cada equipa que use o 
feedback dado por estas pessoas para 
gerarem ideias. Cada equipa deverá 
escolher uma ideia que possa ser realizada 
numa semana com mudanças efectivas. 

4. Trabalhe com a turma de forma a 
escolherem uma ideia.
De todas as ideias geradas, os alunos 
deverão seleccionar aquela que terá o 
maior impacto de acordo com os seguintes 
critérios: 
 • O potencial para beneficiar      um 

grande número de pessoas
• O potencial para olhar para um 
problema existente com  uma nova 
perspectiva
• O potencial de ver a mudança, 
não só na vida dos outros, mas na 
vida dos alunos também.
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III. Faz
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• Não existe uma “forma certa” para planear o projecto. 

Confie na sua capacidade de trabalhar com a turma para a

criação de um plano. 

Se necessitar de ajuda para o processo de planeamento do

 projecto, por favor entre em contacto connosco. 

• Por favor lembre-se de que é necessário 

documentar todo o processo. Poderá identificar um grupo 

de alunos que fique encarregue desta tarefa ou alunos mais 

velhos que se responsabilizem por registar todas as fases do 

processo. É necessário registar excertos áudio dos alunos 

antes, durante e após esta fase “Faz”. 

• Divirtam-se! Celebre cada sucesso! 

1. Deverá ser feito um plano do que será 
feito durante a semana em que irão 
implementar o projecto.  Recomendamos 
que comecem a planear com o fim em vista. 
Quais são os objectivos finais? 

2. Identifique as capacidades e recursos de 
que a turma dispõe e as capacidades e recur-
sos que serão necessários. 

3. Implementem o plano.

4. Registe como a ideia se foi alterando 
usando vídeo, fotografia e histórias. 
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IV. Partilha

2. Deverão preencher o formulário 
para submeter o projecto. O formulário 
poderá se obtido na secção downloads do 
nosso website.

1. Construam a história de mudança 
usando qualquer um dos seguintes meios ou 
combinações destes: 
 a. Texto e ilustração 
 b. Texto e fotografias 
 c. Apresentação em Powerpoint 
 d. Vídeo 

3. Enviem o projecto até 16 de Março de 
2012.
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• Ajude os alunos a partilharem os seus desafios, momentos preferidos, aprendizagens. Além de “serem a mudança” eles próprios “mudaram”.


