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SOBRE O WORKSHOP

Como usar a LEGO® SERIOUS PLAY® na resolução de 
problemas? Como provocar momentos de criatividade, estimular 
a Comunicação, desenvolver competencias onde todos se sintam 
envolvidos?

Neste workshop será utilizada a metodologia LEGO® SERIOUS 
PLAY® , que foi criada a partir de uma pesquisa científica nas 
áreas de negócios, desenvolvimento organizacional, psicologia e 
aprendizagem pela LEGO®, em parceria com o IMD (International 
Institute for Managment Development), da Suíça, e o MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), dos Estados Unidos.

O método está fundamentado na neurociência, no Construcionismo 
e Construtivismo, no uso das mãos para desbloquear 
conhecimentos e criar novas conexões, nos processos criativos 
e de inovação.

Uma imersão de colaboração, criatividade e experimentação, num 
abordagem disruptiva do processo de inovação e da resolução de 
problemas.

Vão ser dois dias, intensos, de uma experiência rápida, prática, e 
imersiva que o levará a aplicar no seu próprio contexto uma serie 
de ferramentas e técnicas para resolver problemas.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Não tem, são todos bem-vindos.

PÚBLICO-ALVO

Todos os profissionais interessados na resolução de problemas, 
criatividade e inovação.



resolução de problemas com legos serious play

Desenvolvimento de Soft 
Skills.

1.

 › Desenvolvimento de competências, de liderança, 
partilha de visão e Personal Branding

Planeamento Estratégico.2.

 › Construção de cenários futuros, 
identificação das forças internas e externas, 
análise competitiva e de riscos, definição de 
papéis individuais no plano e alinhamento de 
visão

Comunicação.3.

 › Facilitar a Comunicação de Pessoas 
com diferentes estilos de comunicação, 
o entendimento de temas complexos, 
contextos e visões, de forma clara e eficaz

Criatividade e Inovação.4.

 › Estimular a criatividade, criação de novas 
ideias e conceitos, o desenvolvimento de 
produtos, serviços e negócios

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CERTIFICAÇÃO

Inclui: Carga horária total do workshop, temática, 
certificação DGERT, carimbado e assinado pela 
coordenação pedagógica em formato digital. 

EQUIPAMENTO
iMac 21”i5 (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e 
das suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo 
cancelar workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24horas 
antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.



www.edit.com.pt

EDIT. 
Lisboa

Alameda D. Afonso  
Henriques, 7A
1900-178 Lisboa

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Gonçalo Cristovão
nº 347, 3º piso, sala 309/302
4000-270 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle de la Colegiata
9,Utopics_us
28012 Madrid

(+ 34) 910 563 227 
info@edit.com.es


