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Desafio Rede mão na massa  

Kits de Criatividade Mão na Massa 

Proposto por Leo Burd, MIT 
 

Contexto 
 
O mundo moderno está mudando cada vez mais rápido, 
apresentando desafios que até pouco tempo atrás seriam difíceis de 
se imaginar. Para se ter sucesso, é importante que as pessoas 
tenham uma boa atitude e saibam lidar criativamente com os 
materiais que tiverem à sua disposição. Infelizmente, com o excesso 
de televisão, o custo das coisas, e a falta de opções mais criativas, 
muitas crianças de hoje não tem oportunidade de explorar 
curiosidades, criar fantasias, contar histórias, ou mesmo construir 
coisas que lhes interessem. 
 

 

 

Problema proposto 
 

Convidamos você a criar kits que incentivem jovens e crianças 
a construírem seus próprios brinquedos e fantasias utilizando sucata 
e outros materiais tais como papelão, tecido, tubinhos de plástico, 
latinhas, bolinhas de ping-pong, rolhas, seringas novas, etc.  

 
O que vocês acham? 
 
 
 

 

 

 

PRAZO DE SUBMISSÃO: 30/10/2017 

ATENÇÃO: NÃO HÁ BONIFICAÇÃO.  ENVIOS ATRASADOS NÃO SERÃO PERMITIDOS  

SALVO EXCEÇÕES COMUNICADAS. 
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Desafio 
 

Utilizar sucata e outros materiais de baixo custo facilmente 

disponíveis na criação kits que incentivem a criatividade e expressão 

pessoal de jovens e crianças dos 3 aos 15 anos de idade. Esses kits 

podem ser os mais variados, como por exemplo: um kit que facilite a 

criação de cidades de papelão, capas de super-herói, barquinhos 

movidos à elástico, truques de malabarismo e o que mais vier à 

mente.  

Critérios de submissão 
 

As propostas dos kits deverão ser submetidas via MOODLE, 
conforme ocorreu nos outros desafios, e deverão incluir os seguintes 
itens: 
 
• Nome do kit; 
• Faixa etária para qual o kit é recomendado; 
• Nome dos criadores do kit; 
• Descritivo do kit explicando, dentre outras coisas o que ele faz, 
como funciona, e por que é interessante; 
• Lista dos materiais, incluindo a origem de cada material e seu 
custo, caso tenha que ser comprado; 
 
o ATENÇÃO: o custo total dos materiais a serem comprados, 
caso a equipe opte por comprar algo, tem que ser inferior a R$10 e 
uma lista com tudo que foi comprado deve ser apresentada, incluindo 
preço de cada item e local da compra 
• Pequeno manual para construção do kit e para uso; e 
• Exemplos de coisas interessantes montadas com o kit 
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O que será avaliado? 

 

Os kits serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

 
• Feasibility: O kit é fácil de ser montado e usado? As suas 

instruções e documentação são claras?  
 

• Criatividade:  O kit introduz materiais, técnicas e temas de 
forma inovadora? Ele é diferente de outros kits que já existem? 

 
• Abertura: O kit incentiva a exploração aberta? Até que ponto 

ele só permite a criação de certas coisas pré-definidas? 
 

• Engajamento: O kit consegue atrair a atenção das crianças? 

Ele transmite a temática de forma motivante? 

 

 

Leitura adicional: 

 

http://redemaonamassa.org/ 

http://redemaonamassa.org/

