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Habilidades de Pensamento Criativo
Ser curioso

 
Manter um desejo interno
 de descobrir e aprender 

coisas novas.

Destacar o essencial*
 

Identificar o que existe 
de mais importante 

ou essencial 
em cada situação.

Produzir e considerar
 muitas alternativas*

 
Ir além do óbvio e 

produzir uma variedade 
de possíveis soluções, 

ideias ou opções.

Ter consciência
 das emoções*

 

Estar consciente dos 
sentimentos; usar, confiar e 

responder às emoções 
para compreender melhor 

as pessoas e situações.

Habilidades
Fundamentais

Habilidades 
de Engajamento

Habilidades 
de Futuro

4 Habilidades
Essenciais

Foco nas Emoções

Assumir riscos
 

Ter coragem de agir,
esperando obter 

um resultado desejado.

Usar a brincadeira 
e o humor*

 
Trazer diversão e 
satisfação infantil 
para o ambiente.

Apreciar e 
usar a fantasia*

 
Usar a imaginação 

para realçar 
 as experiências.

Ser flexível*
 

Gerar ideias variadas 
em diferentes categorias;
mudar o estado mental 
para fazer algo diferente.

Ter uma atenção plena
(mindfulness)

 
Estar totalmente imerso 
no momento presente.

Ser original*
 

Deixar de lado o óbvio 
e buscar opções incomuns.

Manter a mente aberta*
 

Resistir ao desejo 
de completar as coisas 

do jeito mais fácil e rápido e
ao fechamento prematuro.

Vislumbrar o futuro*
 

Imaginar e explorar
oportunidades e situações 

que ainda não existem.

Elaborar, mas não 
de forma excessiva*

 
Adicionar detalhes,  

 desenvolver as ideias,
aprimorá-las para uma
possível implementação.

Acolher os desafios*
 

Desenvolver uma atitude 
de abertura para os desafios,

vendo-os como 
oportunidades para 

algo novo.

Olhar de outra forma*
 

Ver as coisas sob 
ângulos,  perspectivas 

ou pontos de vista diversos.

Aceitar a ambiguidade
 

Ser capaz de
 abraçar as incertezas.

Organizar e contextualizar 
as ideias*

 

Colocar pequenas partes 
ou experiências em um 

contexto mais amplo,
juntando as coisas de 
um modo significativo.

Romper e ampliar 
os limites*

 
Pensar além dos

 requisitos estabelecidos. 

Visualizar (e tornar visível)
de forma rica e colorida*

 
Usar imagens vivas, 

ricas e coloridas, 
despertando os 
cinco sentidos.

Usar sons e movimentos*
 

Usar os sentidos 
cinestésicos e auditivos

 e responder a sons 
e movimentos.


