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Fase a fase… 

Formação de 

Professores 

Disseminação do 

projecto 

Preparação do 

concurso de Ideias 

Cerimónia de 

Encerramento 

Ateliers de 

Criatividade  

4 acções de formação de 50 Horas (Oficina de Formação) 

Acção de formação sobre Educação em Empreendedorismo, baseada 

numa nova abordagem pedagógica, destinada aos professores das 

escolas seleccionadas 

Estas acções decorrerão em locais a seleccionar de modo a 

abranger de modo equilibrado professores dos 14 municípios. 

80 professores no projecto (4 acções de Formação), 

repartidos pelas Escolas do 2º ciclo do Ensino Básico e 

do Ensino Secundário e Profissional. 

Qual a duração da formação? 

25 horas teóricas + 25 horas para dinamização do projecto 

Finalidades da Formação 

Sensibilizar os professores para a pertinência do tema 

“Empreendedorismo” na sociedade actual. 

Preparar os professores para a implementação das aulas de 

empreendedorismo. 



Fase a fase… 
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Cerimónia de 

Encerramento 

Ateliers de 

Criatividade 

Envolvimento no terreno da GesEntrepreneur 

Formação de Professores 

1ª visita às escolas.  

Objectivo visitar e compreender a realidade escolar 

Conhecer os alunos e realizar sessões de empreendedorismo 

Construção do Projecto de Implementação da Semana Escolar 

do Empreendedorismo 

2ª visita às escolas. 

Lançamento do concurso de ideias 

Ateliers de Criatividade e Geração de Ideias 

3ª visita às escolas. 

Realização da Semana Escolar do Empreendedorismo, 

incluindo a realização do Concurso de Ideias interno 

 



Fase a fase… 

Formação de 
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Ateliers de 

Criatividade 

Ateliers de Criatividade 

O que se pretende 

 

Este atelier foi desenvolvido através da metodologia “learning by 

doing” pretende colocar os formandos em contextos que visem a 

simulação de contextos reais. 

 

Este é um curso que visa promover o pensamento divergente e out 

of the box. O quebrar as regras e o encontrar soluções 

diversificadas farão parte essencial do atelier. 

 

O Sistema de Ensino ao longo de décadas tem premiado “as pessoas 

bem comportadas”, o que faz com que sejamos ensinados a seguir 

um padrão de comportamento dominante. Esta prática dos sistemas 

formais faz com que não existam pessoas com capacidade para 

arriscar, que acreditem nas suas ideias e nos seus projectos. 
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Semana Escolar do Empreendedorismo 

De forma a aumentar a disseminação do projecto e a fomentar a 

articulação com as restantes iniciativas previstas na candidatura, 

será organizada em cada município, uma série de eventos tais 

como: 

Empreendedorismo Juvenil:  

Palestras motivacionais 

Concurso de Ideias 

 

 Esta semana será articulada com cada município, mas pretende-

se construir uma matriz comum de forma a criar uma identidade 

supra-municipal 
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Concurso de Ideias 

Interligação municipal 

Lançamento do concurso de modo geral a todos as escolas (Grau 

Secundário e Profissional) dos 14 municípios.   

  

Promover uma primeira fase de candidaturas com formulário 

de inscrição 

Segunda fase para selecção das melhores ideias. 

Final Municipal 

Final Intermunicipal (com os 14 vencedores das Finais Municipais) 

 

Todos os materiais pedagógicos serão fornecidos pela 

GesEntrepreneur 
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Formação de 
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Cerimónia de Encerramento 

Concursos de Ideias 

Ensino Secundário/profissional 

 

  Feira do Empreendedor  Intermunicipal (2º Ciclo) 

 

Selecção de ideias municipais e Final Intermunicipal 

Apoio aos alunos na construção dos projectos 

Apoio aos grupos de alunos e às escolas envolvidas 

Presença nas finais com todo o auxilio logístico. 

 

 

 

 

 

 

 



Conteúdos – Materiais Didácticos 

Ano Lectivo 2011 / 2012  

Centro de Recursos 

 

A GesEntrepreneur disponibilizará um repositório organizado de actividades 

pedagógicas, relacionadas com a sensibilização do empreendedorismo e em particular 

com o Concurso de Ideias. 

 

Assim de acordo com a sua turma, os professores poderão escolher e desenvolver 

actividades que promovam em primeiro lugar a geração de ideias e depois o delinear de 

um mini-plano de negócios para ser apresentado na final municipal. 

 

Esta ferramenta estará disponível a partir de uma plataforma online criada para o efeito. 
 

Esta opção permitirá aos professores terem acesso a um conjunto de materiais 

pedagógicos. Deste modo também os professores poderão seleccionar os materiais de 

acordo com as especificidades do seu grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centros de Recursos 



O Projecto em números  

Ano Lectivo 2011 / 2012  

Professores Formadores 

Aproximadamente  80 professores formados em empreendedorismo. 

 

Turmas  

Aproximadamente 80 turmas estarão envolvidas no projecto da CIM Dão Lafões 

 

Alunos  

Entre 1500 a 1900 alunos directamente envolvidos no projecto 

 

Concurso 

Entre 100 a 200 ideias nas diversas fases do concurso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendarização 

Cronograma: 

 
Até 4 de Novembro – indicação das escolas / agrupamentos que irão ser 

envolvidos e respectivos contactos 

 

9 de Novembro – reunião com todos os representantes das escolas e 

municípios para apresentação do projecto 

 

Até 18 de Novembro –  fechar identificação dos professores 

 

Até final de Dezembro – Operacionalizar todo o processo com os centros    

de formação 

 

Janeiro de 2012 – Início formação dos professores 

 



Em Síntese 

 

80 

Professores 

 

80 

Turmas 

1.600 

Alunos  

150 

Ideias 

Ao longo do projecto teremos envolvido e desenvolvido 
mais de….  

Indirectamente,  poderemos chegar a mais algumas centenas de intervenientes 



Para reflectir… 

«A vida está cheia de desafios que, se 

aproveitados de forma criativa, se transformam 

em oportunidades.» 

Maxwell Maltz 


