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Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:



A importância do Empreendedorismo é hoje 
evidente. As experiências dos países que 
conseguiram atingir bons níveis de desenvolvimento 
com equidade social baseiam-se na 
criatividade e capacidade de trabalho dos 
seus cidadãos, sustentados em sistemas 
educativos e de formação de qualidade; 
mas também na capacidade para empreender, 
criar empresas, inovar a partir dos mais 
diversos âmbitos da vida. 

Uma das principais capacidades e competências 
que emerge e sobressai destas experiências 
de desenvolvimento é a do empreendedorismo.

Cidadãos empreendedores têm a capacidade 
de concretizar ou levar a cabo ideias que 
geram valor e ativos para si mesmos e para 
a comunidade na qual se inserem. Sendo 
ou não empresários os c idadãos 
empreendedores são aqueles que 
at ingem níveis de desempenho no mundo 

profissional e empresarial tendo a inovação 
como ferramenta, transformando ideias em 
ações concretas, criando valor a partir das 
oportunidades, descobrindo mercados, o 
que permite gerar maior produtividade, 
mais competitividade, mais emprego 
decente e mais responsabilidade social 
sustentável. Uma sociedade que empreende 
consegue desenvolver-se e aumentar a 
coesão e a justiça social para todos os seus 
membros.

Pensar o futuro implica o fomento e desenvolvimento 
de competências empreendedoras e isso 
deve ser feito desde a mais tenra idade, 
inculcando nas crianças e jovens um 
pensar e atuar empreendedor. 

Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:

1Enquadramento
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A importância do Empreendedorismo é hoje 
evidente. As experiências dos países que 
conseguiram atingir bons níveis de desenvolvimento 
com equidade social baseiam-se na 
criatividade e capacidade de trabalho dos 
seus cidadãos, sustentados em sistemas 
educativos e de formação de qualidade; 
mas também na capacidade para empreender, 
criar empresas, inovar a partir dos mais 
diversos âmbitos da vida. 

Uma das principais capacidades e competências 
que emerge e sobressai destas experiências 
de desenvolvimento é a do empreendedorismo.

Cidadãos empreendedores têm a capacidade 
de concretizar ou levar a cabo ideias que 
geram valor e ativos para si mesmos e para 
a comunidade na qual se inserem. Sendo 
ou não empresários os c idadãos 
empreendedores são aqueles que 
at ingem níveis de desempenho no mundo 

profissional e empresarial tendo a inovação 
como ferramenta, transformando ideias em 
ações concretas, criando valor a partir das 
oportunidades, descobrindo mercados, o 
que permite gerar maior produtividade, 
mais competitividade, mais emprego 
decente e mais responsabilidade social 
sustentável. Uma sociedade que empreende 
consegue desenvolver-se e aumentar a 
coesão e a justiça social para todos os seus 
membros.

Pensar o futuro implica o fomento e desenvolvimento 
de competências empreendedoras e isso 
deve ser feito desde a mais tenra idade, 
inculcando nas crianças e jovens um 
pensar e atuar empreendedor. 

Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:
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O Projeto EmpCriança visa a conceção, 
desenvolvimento e implementação, de uma 
iniciativa que tem com principal objetivo 
sensibilizar as crianças do primeiro ciclo 
(3º e 4º anos) para o empreendedorismo e 
atividade empresarial, com o intuito de 
estimular a capacidade de criação, observação 
e atuação dos alunos, dotando-os de 
competências empreendedoras.

São objetivos do EmpCriança:
. Desenvolver nas crianças competências e 
comportamentos de criatividade, autonomia, 
sentido de responsabilidade, organização e 
sentido cívico;
. Envolver as crianças e a comunidade empresarial 
num processo de mútua aproximação;
. Associar o empreendedorismo e dinâmica 
empresarial a valores positivos;
. Valorizar as diferentes áreas de saber, 
por meio de experiências práticas, envolvendo 
o que se passa à sua volta: família, empresas, 
instituições, etc.

   Objectivos2
Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:
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   Metodologia3
Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:
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Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:

Metodologia
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Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:

Para preparar e acompanhar a implementação do 
projeto foi definido um processo de capacitaçãoos 
Professores participantes, que se dividiu em duas 
principais vertentes:

- Capacitação para a implementação do projeto 
com a apresentação dos conteúdos de cada 
episódio da narrativa,dos desafios e dinâmicas 
propostas e dos Recursos a utilizar;

- Avaliação da forma como a implementação do 
projeto se encontravaa decorrer e redefinição de 
dinâmicas quando necessário.

Este processo teve lugar através da realização 
de 4 Workshops de capacitação.

1 - CAPACITAÇÃO

____________________________

____________________________
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Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:

A operacionalização desta 

Metodologia tem como figura 

central o Professor, que conta 

com o apoio de uma equipa 

técnica, que garante o acompanhamento

da sua implementação e a monitorização, 

estando a Capacitação a cargo de 

uma equipa de Consultores 

especializados.

Além da Metodologia para implementação, atrás descrita, o projeto 

implicou ainda um processo inicial de Planeamento, Apresentação e 

Adesão. 

 

2 - DINAMIZAÇÃO EM -SALA DE AULA

Com os conteúdos apresentados e recorrendo a um conjunto de 

ferramentas pedagógicas que são disponibilizadas, nomeadamente 

o Guião do Professor, o Manual do Aluno, Apresentações 

Powerpoint, Filme, Banda Desenhada, Jogo da Glória, etc., 

os Professores dinamizaram o projeto EMPCRIANÇA com os seus 

alunos ao longo do ano letivo.

Este processo foi acompanhado com um processo de tutoria 

realizado junto dos professores participantes, quer através de 

através de contactos à distância para esclarecimento de dúvidas

ou prestação de algum tipo de apoio necessário.

____________________________
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Procurando o envolvimento com a 

Comunidade, a dinamização do projeto 

prevê algumas atividades complementares, 

além das atividades em contexto de sala 

de aula, nomeadamente:

3- ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES

- Visita a uma Empresa local;

- Receber a visita de um 
empresário na Escola; 

- Participação numa Sessão 
Final de Encerramento.

____________________________



Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais: 4 Implementação

Assente na Metodologia anteriormente de
finida, o EmpCriança 2017 teve a seguinte 
implementação:

4.1) Divulgação

Uma vez que a contratação para este 
projeto foi realizada já com o ano lectivo 
em curso foi necessário agilizar o processo 
de divulgação. Desta forma partiu-se para 
um contacto direto com Diretores de 
Agrupamento e Professores titulares 
no sentido de os sensibilizar para a 
participação.

Realizaram-se em paralelo alguns contactos 
com os responsáveis municipais pela 
educação, através de uma sessão de 
apresentação proporcionada pela 
Comunidade intermunicipal do Médio 
Tejo.
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Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:

4.2) Receção de Inscrições

Fruto das reuniões de sensibilização foram 
recebidas as Inscrições dos Professores 
interessados em participar.

Aderiram 6 Escolas, com 10 Professores e 
Turmas que garantiram a participação de 
204 Alunos, com a seguinte distribuição 
pelo território:

AGRUPAMENTO ESCOLAMUNICIPIO TURMA Nº PARTICUPANTESPROFESSOR

ABRANTES

ALCANENA

CONSTÂNCIA

ENTRONCAMENTO

MAÇÃO

TORRES NOVAS

Ag. de  Escola
 Nº  1 de Abrantes

Centro Escolar
da Meia Via

Escola Básica
de Mação

E.B. da Zona Verde
do Entroncamento

Centro Escolar de
Santa Margarida

E.B. de Alcanena

Cristina Assis

Ana Bela Inacio

Ana Bela Pereira

Maria L.P.Gonçalves

Cidália Fontes
Eugénia Grácio

Victor Santos

Carlos Nunes
Maria Amélia Vital

4.º/E

4.º

19

26

12

20

20

18

21
26

22
20

20410

204106 6 6 10

TOTAL

PARTICIPANTESTURMASPROFESSORESESCOLASAGRUPAMENTOSMUNICÍPIOS

4.º/J
4.º

4.º/1401

4.º/1404

MAC 4

MAC 3

4.º

4.º

Escola Maria
Lucilia Moita

Ag. de  Escolas
de Alcanena

Ag. de  Escola
 de Constância

Ag. de  Escolas Cidade
 de Entroncamento

Ag. de  Escola
 Verde Horizonte

Ag. de  Escolas
 Artur Gonçalves

João Cabeleira
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Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:

4.3) Capacitação

Após encerramento das inscrições foi 
iniciado o processo de capacitação aos 
professores. 

Uma vez que a metodologia do EmpCriança 
se baseia numa narrativa de episódios, a 
capacitação decorre com a mesma lógica 
sendo os professores participantes 
preparados para cada episódio antes da 
implementação do mesmo em sala de aula 
com os alunos participantes através da 
realização de um Workshop de Capacitação.
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Tendo por base o enquadramento e os 
objetivos acima definidos procurou-se a 
colaboração de especialistas e desenvolveu-se 
uma Metodologia para o Fomento do 
Empreendedorismo no 1º Ciclo.

A definição desta Metodologia teve como 
principais preocupações:

- Dar resposta aos objetivos propostos;
- Permitir o desenvolvimento de um projeto 
que motivasse verdadeiramente os alunos;
- Garantir a sua aplicabilidade tendo em 
conta os diversos constrangimentos que os 
professores enfrentam, nomeadamente a 
falta de tempo para introduzir no programa 
atividades adicionais.

Com a convicção de que o “aprender fazendo” 
seria a melhor forma de motivar os alunos 
e de, em simultâneo, lhes incutir competências 
empreendedoras, foi então construida uma 

narrativa, composta por vários episódios, 
através da qual os alunos participam no 
desenvolvimento e construção de uma ideia 
de negócio, respondendo um conjunto de 
desafios.

 Com o conhecimento de que um projeto 
como este só tem sucesso com a adesão dos 
professores foram construídas um conjunto 
de ferramentas de apoio e de recursos 
pedagógicos, cujos conteúdos se encontram 
totalmente integrados nas matérias que fazem 
parte do currículo escolar, tornando a sua 
implementação o mais “teacher-friendly” possível.

Foi assim desenhada a Metodologia
associada ao projeto assentando em 
3 vetores fundamentais:

Assim, antes de cada episódio, cada professor 
recebeu a capacitação necessária para 
o episódio a implementar, incluindo o 
conhecimento dos recursos pedagógicos 
previstos para esse episódio e as sugestões 
de dinâmicas de implementação.

Como instrumento de apoio
aos docentes foi criado o 
Guião do Professor.
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4.4) Tutoria e acompanhamento da Imple
mentação em Sala de Aula.

O processo de acompanhamento e tutoria 
decorreu ao longo do processo de implementação, 
com a realização de visitas e disponibilização 
de meios digitais de cotacto para es-
clarecimento de questões e apoio 
técnico. Esta tutoria foi garantida pela 
equipa técnica da Nersant.

Devidamente capacitados e na posse dos 
Recursos Pedagógicos necessários os 
professores implementaram o projeto na 
sala de aula com os alunos.

Ao longo do ano letivo foi trabalhada a 
narrativa de 5 episódios através dos quais 
se foram lançados desafios estimulantes 
do desenvolvimento das competências 
empreendedoras.

13



Além dos Recursos Pedagógicos de cada 
episódio, os alunos tiveram, como instru-
mento transversal a toda a implementação, 
o seu Diário do Aluno onde se encontravam 
os vários desafios e onde os alunos regis-
tavam as suas respostas e ideias.
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As Minhas 
ideias

!!

Com estes recursos os professores dina-
mizaram a implementação do projeto em 
sala de aula tendo como objetivos:

- Responder aos vários desafios colocados 
no Diário do Aluno, que incluíram temáticas 
multidisplinares no âmbito da Língua 
Portuguesa, da Matemática e do Estudo 
do Meio. 

- Dinamizar trabalho em Grupo para o 
aparecimento e a exploração de Ideias de 
Negócio, preparando uma apresentação 
final.
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5 Actividades
Complementares

Além da dinamização em sala de aula o projeto 
EMPCRIANÇA é composto por quatro 
atividades complementares, que existem 
para, por um lado proporcionar aos alunos 
uma perceção real do meio empresarial 
e,por outro lado, para permitir uma integração 
do projeto na comunidade escolar, nas 
famílias e nas empresas.

Estas atividades complementares foram:

5.1) Visita a uma Empresa Local

No âmbito desta atividade foi proposto aos 
professores participantes que levassem os 
seus alunos a visitar uma empresa local.
Para desmistificar a ideia (vigente em 
alunos desta idade) de que as empresas 
são necessariamente infra-estruturas muito 
grandes como as fábricas, e para descom-
plicar em termos logísticos (relembremos 
que este é um projeto teacher-friendly) 
sugerimos que as visitas fossem feitas a 

empresas que estivessem próximas, 
facilitando as deslocações, fosse a farmácia 
ou a mercearia que ficam na rua da escola, 
pois essas também são empresas e os 
seus promotores são empresários e 
empreendedores.

Os alunos aproveitaram estas visitas para 
perceberem como funciona uma empresa e
para colocar questões sobre temáticas 
que tinham aprendido como a caracterização 
da empresa quanto à sua dimensão, quanto 
ao setor de atividade, etc.
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No âmbito desta atividade foi proposto aos 
professores participantes que levassem os 
seus alunos a visitar uma empresa local.
Para desmistificar a ideia (vigente em 
alunos desta idade) de que as empresas 
são necessariamente infra-estruturas muito 
grandes como as fábricas, e para descom-
plicar em termos logísticos (relembremos 
que este é um projeto teacher-friendly) 
sugerimos que as visitas fossem feitas a 

empresas que estivessem próximas, 
facilitando as deslocações, fosse a farmácia 
ou a mercearia que ficam na rua da escola, 
pois essas também são empresas e os 
seus promotores são empresários e 
empreendedores.

Os alunos aproveitaram estas visitas para 
perceberem como funciona uma empresa e
para colocar questões sobre temáticas 
que tinham aprendido como a caracterização 
da empresa quanto à sua dimensão, quanto 
ao setor de atividade, etc.
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5.2) Receber a Visita de um Empresário 
na Escola

Além da Visita a uma Empresa, o Empcriança 
propôs também que as turmas participantes 
convidassem um empresário a visitar a 
Escola para contar a sua história.
Os exemplos são talvez a melhor forma de 
mobilização e com esta visita do empresário 
o que se pretendeu foi dar rosto àquilo que 
é um empreendedor.
Também para estas visitas os alunos prepararam 
as suas perguntas e aprenderam com as 
histórias de vida empresarial que lhes foram 
contadas pelos empresários convidados.

A escolha dos empresários foi deixada ao 
critério de cada professor participante, 
sendo que em muitos casos acabou mesmo 
por ser o familiar de algum aluno que, 
sendo empresário, aceitou o convite.
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5.3) Sessão Final Empcriança Finalizada a 
implementação do projeto realizou-se uma 
Sessão Final.

Escolheu-se como modelo de sessão a 
realização de um Peddie-paper com as 
turmas participantes, desafiando os alunos a 
percorrer um percurso com pistas, questões 
e provas cujos temas foram relacionados 
com o empreendedorismo.

O local escolhido para realização da 
sessão foi o Tecnopolo do Vale do Tejo, 
em Abrantes.
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Em termos de números de participantes 
a edição 2017 do projeto Empcriança 
apresentou os seguintes Resultados:

Foram também cumpridos os seguintes 
Objetivos:

6 Resumo
de Resultados

21

objetivos cumpridos empcriança

Efetuar a divulgação do projecto junto
das Escolas do Médio Tejo

Ter pelos menos 10 Turmas
participantes na edição 2017

Realizar Workshops de
capacitação dos Professores

Criar e Produzir Materiais Pedagógicos
para implementação do Projecto

Acompanhar e apoiar o
desenvolvimento do Projeto

Organizar uma Sessão
Final do Projecto

Efetuar a divulgação do Projecto e dos
seus Resultados nomeadamente através

de produção de Brochuras
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