
O que é o Design for Change

Design for Change é um  movimento que cultiva a mentalidade EU POSSO em
crianças à volta do Mundo permitindo que todas as crianças possam ser:

CONSCIENTES do mundo à sua volta
CAPAZES de criar ação e HABILITADAS para desenhar um futuro

mais sustentável e mais desejável - HOJE!

Share DoImagine Feel



PartilhaFazImaginaSente

Nome:

Escola:

Ano:

Membros do grupo:



FAZER O BEM MESMO A PARTIR DE CASA
Como criar mudanças sociais sem sair de casa

PartilhaFazImaginaSente



Do DoImagine Feel

O que é o Design Thinking
Design thinking é um processo de pensamento criativo para resolução de problemas

combinado com inovação. O método começa por perceber as necessidades de quem é 

afetado, depois define as necessidades e lança ideias que se traduzem em oportunidades. 

Prosseguimos aplicando um prototipo, testar melhorar e aplicar. É um processo que agrega

valor, resolve problemas e cria um mundo melhor.

Design for Change é baseado no método do Design Thinking.



DoGoodFromHome#

Uma iniciativa internacional do “Design for Change” desde o inicio do 
COVID-19 introduziu um programa para encorajar estudantes de todo o 

mundo a fazerem mudanças psitivas mesmo sem sairem de casa.

Isto resultou em 10 000 histórias de mudança!!



Alimentação, Educação, Saúde, Auto-

estima, 

Emprego, Conflitos familiares e mais.

Covid-19 criou muito sofrimento nas pessoas em muitas àreas da 

vida:

Aplicar
.



A idéia básica é que; 
Agora é hora de reinventar os teus 
talentos e a tua criatividade para 

praticar a compaixão e fazer coisas 
boas acontecerem, não apenas 

virtualmente mas na prática também.
Muda as possibilidades e TU 

consegues conduzi-las



HISTÓRIAS REAIS DE MUDANÇA DURANTE Covid-19
Mensagens para pessoas das entregas

Fazer um Plano, assumindo
tarefas caseiras durante a 
qaurentena

Recolha de materiais para crianças
necessitadas

Enviar cartões de agradecimento e força
para pessoal da linha da frente

Atividades de Zoom com os avós

Cuidar de gatos da rua



Então vamos começar

Usando quatro simples passos:
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Passo 1: SENTE



Escolhe resolver um problema das 
Metas globais das Nações Unidas



OU, escolhe uma pessoa ou grupo que queiras ajudar

Trabalhadores de
serviços publicos

ProfessoresDonos de animaisTrabalhadores
de saude

CriançasVizinhos Pais Pessoas
doentes

Mais velhos

Trabalhadores
de entregas



Ou, faz um mapa de 100 metros à tua volta.

Assinala “Gosto” em coisas que te agradem, e “Não Gosto” a coisas

que te aborrecem

* Nota: A mudança pode começar com uma pessoa ou alguma coisa na

àrea que envolve



Desenha aqui o teu mapa



Sente como é andar com os

“sapatos” do outro

Aprende o máximo sobre o problema que identificaste

(identificaram) 

Conversa por zoom ou whatsapp se não te poderes encontrar

com as pessoas.

• Procura artigos ou noticias online que sejam relevantes

• Vê como outras pessoas lidaram com o mesmo problema

*Nota: Não te esqueças de documentar tudo que descubras e aprendas, com notas, videos ou fotos



SER DETETIVE: Procura entender a situação

1. Qual é o problema? 2. Quem são as pessoas envolvidas?

3. Onde o
problema
acontece?

4. Quando acontece?

5. Porque acontece?



Conduz uma investigação com EMPATIA

fazendo o máximo de perguntas

Qual é o problema?

Como quero ajudar?

Como isto me fez sentir?

Com quem falei?

O que aprendi?

O que acho sobre o que

acontece?

O que ouvi?

O que vi?

O que me disseram?



Grava as tuas entrevistas ou documenta-as



PColoca as tuas fotos aqui

Anexa as tuas entrevistas gravadas aqui



Tenta perceber pelas várias perspetivas

Quem são as pessoas
envolvidas?

_________________________
_________________________

O que elas precisam de 
acordo com a perspetiva

delas?
________________________

____________________
____________________

O Sr Martins

Ele precisa de ver os seus

netos, mas tem de manter a

distância fisica

O Dr. Pedro
não tem tempo de 

ajudar os seus filhos nos trabalhos

escolares. “Eles estão em casa e eu todo

o dia no hospital”

Esta cachorrinha
precisa ser 

passeada mas os
donos estão em

isolamento



Raiz (Causa)
_____________________

_____________________

Por ex:

O problema real da avó é que ela 
sente a falta física dos netos

Sinais
_________________
_________________

Por ex:

Ana está aborrecida em casa

Ela perdeu o apetite

Ela tem saudades dos netos

Vamos definir o problema identificando as
suas raizes(Causas)

*Nota: Sentes-te sem ideias? 

Vai ao site DFC e tenta algumas atividades que foram feitas para ti! 



Estabelece a tua META

Para mudar AGORA!
Assim, mais tarde percebes o impacto que realizaste!

Problem: Justin Victor do DFC USA e os seus colegas repararam que os miudos ficavam
muitas vezes doentas na escola
Raiz(Causa): não lavavam as mãos com frequência
Meta: Levar as 100 crianças a lavar as mãos 5 vezes por dia

A minha Meta
é:____________________________________

For example:



Passo 2- Imagina



Faz um Brainstorm  do máximo de ideias que tenhas e que poderão
resolver o teu problema

Pensa Grande!
Sê ousado!

Pensa com o coração!

Sê Criativo!

* Nota: Tenta não ser critico se fizeres brainstorming com os outros. Nada é impossivel!



Preenche em post-its e cola na página. Escreve uma ideia por pos-it. 
Tenta colocar o máximo de ideias que possas.



Escolhe as ideias mais espetaculares

A ideia que vai tornar as

pessoas envolvidas mais

felizes….

A ideia mais prática…

A ideia mais

sustentável…..

A ideia mais

inovadora…..



O que acontece se...

Se for escolhida a ideia que faz as pessoas envolvidas
mais felizes?

1.

2.

3.

4.



O que acontece se….

Se for escolhida a ideia mais inovadora?

1.

2.

3.

4.



O que acontece se... 

Se for escolhida a ideia mais sustentável?

1.

2.

3.

4.



O que acontece se... 

Se for escolhida a ideia mais prática?

1.

2.

3.

4.



Então, Qual é a MELHOR solução?



Bravo!
Escolheste a melhor solução!

Agora é tempo de seguir para o 
Passo 3, FAZ

*Nota: Se ainda não chegaste a uma conclusão, escolhe uma das soluções.
Se ela não te levar à meta que desejaste, vai atrás e experimenta outra. 
No final irás atingir o teu objetivo se fores suficientemente determinado!



Passo 3- FAZ



Faz um Roteiro
Dos passos necessários para chegar à solução



Faz o teu roteiro usando videos, fotos ou desenhos



FAZ UM PLANO DA TUA SOLUÇÃO
Constrói um esquema da tua solução para verificar se estás no bom caminho.

Pergunta às pessoas envolvidas no problema, se a solução funciona para elas.

Depois de testares a tua solução e “limares todas as arestas”, 

está pronto para seguir em frente

Bicycle converted into a mobile washing machine so the children could do the laundry for the homeless



Coloca aqui as imagens ou o teu Plano-piloto:

PLANO



PREPARA-TE PARA IMPLEMENTARES A 
SOLUÇÃO… 



Faz uma lista das coisa que vais precisar
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________



Calendário e Lista de Tarefas

Quando nos encontramos?

Quem vai fazer o quê?

Onde?

Quem vai documentar?

Quem faz a edição?

Que pessoas devemos contactar?

Quem filmamos? Onde?Quando?

*Nota: Garante que todos têm responsabilidades e dá orientações quando e onde seja

necessário



Escreve os teus planos aqui



Assinala os Super-Heróis do teu grupo

A Tina vai editarPedro é bom com 

pessoas. Ele pode fazer

as entrevistas

A Clara é boa a coordenar O David é um “às” 

em redes sociais

*Nota: Todos têm talentos. Agora é altura para os mostrarem e porem em ação!



Lista os nomes dos Super-Heróis
do teu grupo



Está na hora!

*Tip: Document the implementation with pictures, video and interviews



Quem estava envolvido no problema?

Qual era o problema?

O que fizeste e o que aconteceu?

Como é que a tua ação resolveu o problema?

O que sentiste com esta experiência?

O que farias diferente da próxima vez?

Uma coisa que tenhas aprendido sobre ti

Como trabalhaste com a equipa?

Que descobriste sobre as tuas forças e talentos?

O que aprendeste sobre o “Design for Change”?

Tempo para Reflexão



Prepara um video que descreva a tua
iniciativa e o que aprendeste durante o 

processo
De quem era o problema?

Qual era o problema?

O que fizeste?

Como é que as soluções que escolheste resolveram o problema?

Como mudaste?

Inclui esta informação e todos os dados de reflexão na tua história

*Nota: Faz um clip divertido e criativo e mostra como a tua história envolveu os quatro passo do Design For Change



Coloca o teu video no Youtube e coloca o Link aqui



Passo 4- PARTILHA



Faz com que a tua voz seja ouvida e inspire os outros!

Quem deve ouvir a tua história? Quem poderá beneficiar dela de alguma forma?
Quem pode ajudar a espalhar a palavra? Onde deve ser publicada? 
Quem deves identificar e onde?

*Nota: Partilhar é tão importante como fazer

Está na altura de partilhares a tua história com o resto do Mundo



Partilha os links das tuas redes sociais aqui:

Press Coverage:



Submete a tua história na Plataforma 

do  

DFC School Challenge. 

Talvez tu sejas escolhido para 

representar o teu país no ‘Be The 

Change’ International Children’s 

Conference!

Design for Change School Challenge



Stay in Touch

For our Facebook page click here

For our Instagram page click here

For our website click here

Partilha com as plataformas do DFC Portugal

Teremos todo o prazer em partilhar a tua história no Facebook 

e no Instagram

Identifica-nos Design For Change - Portugal
@dfcportugal e partilhamos a tua história com o     

Mundo

https://www.facebook.com/dfcisrael/
https://instagram.com/dfc.israel?igshid=l9vgotf6rhro
https://www.dfc.org.il/conference/


PROFESSOR,
Seja o primeiro a receber as nossas atualizações. 
Podemos ajudá-lo à distância com os seus projetos sociais. 
Pode consultar-nos e apoiar outros a fazer o mesmo.
Envie-nos as suas histórias e nós daremos “palco” nas nossas redes sociais, site e através
do DFC Global.
Junte-se a uma rede internacional de 70 países que promove o empreendedorismo e o 
envolvimento social de crianças e jovens.

Em breve no nosso site, poderás subscrever as nossas Newsletter, baixar 
conteúdos, estares atualizado com novas atividades e eventos e conhecer as 

histórias de mudança em Portugal



Sim, TU PODES!!

DFC 
Portugal


