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Agenda

1. Enquadramento e contextualização

2. Programa de empreendedorismo para o 1º ciclo do Ensino Básico

3. Programa de empreendedorismo para o 2º ciclo do Ensino Básico

4. Programa de empreendedorismo para o  3º ciclo do Ensino Básico 

5. Programa de empreendedorismo para Ensino Secundário e Profissional

6. Colóquio de formação para professores

7. Operacionalização e gestão do projeto



O Projeto Escolas Empreendedoras Viseu Dão Lafões é um projeto maduro e perfeitamente 

integrado nas rotinas do território de Viseu Dão Lafões.

Nesta 7ª Edição pretendemos:

▪ Dar continuidade ao projeto no território, dando a oportunidade a que mais jovens do território se 

familiarizem com a temática do empreendedorismo;

▪ Continuar a incorporar inovação para o projeto, como forma de o mesmo se manter atrativo e 

mobilizador.

Enquadramento



▪ Criar uma cultura empreendedora;

▪ Promover o espírito de iniciativa, de cooperação e criatividade;

▪ Partilhar experiências e ideias;

▪ Facilitar um maior contacto com o mundo real;

▪ Permitir aos jovens em idade escolar uma experiência real na área do 

empreendedorismo;

▪ Incentivar o desenvolvimento local.

Objetivos



▪ Reintegrar o 3º ciclo no projeto, com a dinamização da Expo 

Empresas Júnior;

▪ Apresentar um novo Kit do aluno; 

▪ Incorporar uma personagem / mascote feminina exclusiva da 

CIM VDL;

▪ Desenvolvimento de microsite com atividades para o 1º ciclo 

do ensino básico.

Inovações para a 7ª Edição



Municípios:

▪ 14 Municípios  do território da CIM Viseu Dão Lafões

Público-alvo:

▪ Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

▪ Alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico

▪ Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico

▪ Alunos do Ensino Secundário e Profissional

Destinatários



IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO 

PARA O 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Básico



Formação de professores
*facultativa

20 
professores 

–

1 oficina de 
formação

Oficina de 
Formação

Formação 
Acreditada 

-

1.2 créditos

15h 
presenciais 

+ 

15h trabalho 
autónomo

• Cada professor tem que implementar o projeto numa 

turma;

• Ações a decorrer em locais a selecionar;

• Prevê-se a realização de 1 ação de formação.



Destina-se a alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico

Contribui para o 
desenvolvimento  de 

algumas competências 
empreendedoras

Engloba um conjunto de 15 atividades 
que se desenvolvem em torno de uma 

história contada pelo personagem 
Gaspar

As atividades regem-se por uma sequência 
lógica e pretendem levar a um objetivo 

específico, o evento de apresentações no 
Encerramento do Programa

Os professores são preparados e 
acompanhados para o 

desenvolvimento do projeto

A Aventura do Gaspar em Viseu Dão Lafões 
1º ciclo



1º Ciclo – Temáticas a desenvolver
1º ciclo

Perfil Empreendedor

Realizar atividades com o intuito de desenvolver o perfil empreendedor 
dos alunos, bem como desenvolver as suas características.

Criatividade

Desenvolver a criatividade dos alunos através de pequenas atividades de 
geração de ideias e de concretização das mesmas.

Comunicação

Promover atividades de comunicação em que os alunos desenvolvam 
competências como: falar em público, apresentar uma ideia, defender 

um ponto de vista, etc.

Alfabetização Financeira

Desenvolver conceitos base de alfabetização financeira: compra, venda, 
preço, lucro, entre outros.



Sessões nas Escolas e Recursos Didáticos
1º ciclo

• Os professores terão acesso a um Centro de 
Recursos onde podem aceder aos conteúdos 
das 15 atividades;

• Ao longo do ano a equipa do projeto fará 4 
acompanhamentos, com vista a apoiar o 
trabalho desenvolvido por cada turma.



Eventos finais
1º ciclo

• Este é o momento em que os alunos terão oportunidade de mostrar  
e expor o trabalho desenvolvido ao longo do ano à comunidade;

• Este evento decorrerá ao ar livre e pretende ser um momento 
divertido e dinâmico em que os alunos possam interagir com os 
personagens;

• Pretende-se que os alunos coloquem em prática as competências 
que foram sendo trabalhadas;

• Em todos os eventos estarão presentes as mascotes do projeto.

3º Ano
Jogos didáticos

4º Ano
Mini negócios

2º Ano
Invenções

1º Ano
Histórias



Kit para o aluno
1º ciclo

• História Infantil adequada ao território Viseu Dão 
Lafões

• Exercícios e desafios sobre diferentes temas

• Autocolantes da aventura do Gaspar

• Lápis e borracha

• Crachá do Gaspar para usarem ao longo das 
atividades.

• Porta moedas

A personagem Gaspar e a personagem feminina farão a 
entrega do Kit a todos os alunos em contexto de sala de 
aula.



PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO PARA O 2º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO

Alunos do 5º e 6º ano de escolaridade



Sessões nas Escolas e Recursos Didáticos
2º ciclo

• No 2º CEB os alunos desenvolvem os seus 
projetos no âmbito da turma. Assim, cada 
turma com o apoio do professor e da equipa 
da GesEntrepreneur deverá identificar um 
problema e construir um projeto inovador e 
sustentável;

• Os alunos irão treinar a resolução de 
problemas, a criatividade, o trabalho de grupo, 
entre outras temáticas;

• Ao longo do ano a equipa do projeto fará 4 
acompanhamentos, com vista a apoiar o 
trabalho desenvolvido por cada turma.



Evento Final
2º ciclo

Feira do Empreendedorismo Júnior

• Cada turma desenvolve em contexto turma um projeto inovador 

que vise resolver um problema;

• Todos os passos do problema à solução serão desenvolvidos ao 

longo do ano letivo;

• No final do ano será realizado um  evento a nível intermunicipal, 

onde as turmas apresentam os seus projetos numa feira ao ar 

livre.



REINTEGRAR O PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO PARA 

O 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Alunos do 7º, 8º e 9º ano de escolaridade



Sessões nas Escolas e Recursos Didáticos
3º ciclo

• Os professores terão acesso a um Centro de Recursos onde 

podem aceder a diferentes conteúdos e materiais didáticos 

que poderão utilizar para trabalhar a temática do 

empreendedorismo com os seus alunos;

• Ao longo do ano a equipa do projeto fará 4 acompanhamentos, 

com vista a apoiar o trabalho desenvolvido por cada turma.



Evento Final
3º ciclo

Expo Empresas Júnior

• Cada turma irá simular a criação de uma empresa onde terão um 

produto ou serviço que irão procurar desenvolver;

• Todos os passos do problema à solução serão desenvolvidos ao longo 

do ano letivo;

• No final do ano será realizado um  evento a nível intermunicipal, 

onde as turmas apresentam as suas empresas numa feira ao ar livre.



PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO PARA O ENSINO 

SECUNDÁRIO

Ensino Secundário e Profissional



Fases do Projeto 
Ensino Secundário e Profissional

Lançamento 
da 7ª Edição

Encontro dos 
embaixadores

Sessões nas 
escolas e 
Centro de 
Recursos

Conferências 
Teen

Eventos 
Municipais

Visita a 
empresas

Bootcamp
Final 

Intermunicipal



Embaixadores 
Ensino Secundário e Profissional

Validar a rede de 
embaixadores e os 
principais 
interlocutores.

Evento temático a 
realizar em final de 
Novembro, início de 
Dezembro com os 
embaixadores do 
projeto.

Visita a empresas e 
incubadora de 
empresas.

Reunião de trabalho. 

Os embaixadores têm um papel fundamental na dinamização do projeto nos seus 
agrupamentos, por esta via, importa conseguir dinamizar de forma proativa esta rede.



Sessões nas Escolas e Centro de Recursos 
Ensino Secundário e Profissional

▪ As atividades e todos os materiais pedagógicos necessários são 

disponibilizados num centro de recursos online com mais de 50 horas 

de formação;

▪ Este ano irá sedimentar-se a nova dinâmica dos desafios que foram 

iniciados na 6ª edição;

▪ A GesEntrepreneur fará o acompanhamento de, no mínimo, cerca de 4 

sessões aos longo do ano em cada turma.



Sessões nas Escolas e Centro de Recursos 
Ensino Secundário e Profissional



Conferências Teen
Ensino Secundário e Profissional

▪ Realização de 16 conferências no território Viseu Dão Lafões, 

com o objetivo de motivar mais alunos para a temática do 

empreendedorismo;

▪ Convidar um jovem empreendedor com um percurso 

significativo e relevante para os alunos do território Viseu 

Dão Lafões com experiência comprovada na área do 

empreendedorismo e com um percurso significativo.



Eventos Municipais - Concurso
Ensino Secundário e Profissional

▪ Realização de um concurso de ideias em cada um dos 14 

municípios da CIM Viseu Dão Lafões;

▪ Estes eventos são organizados em total sintonia com os 

municípios e têm como objetivo partilhar com a comunidade as 

aprendizagens realizadas;

▪ Momento de valorização dos alunos, das suas ideais e projetos.



Bootcamp
Ensino Secundário e Profissional

▪ O bootcamp consiste num programa de atividades para 2 

dias, a realizar em Viseu, em que as 14 equipas finalistas 

terão oportunidade de interagir, participar em jogos e 

atividades e preparar os projetos que irão apresentar;

▪ O programa termina com a Final Intermunicipal.



Final Intermunicipal
Ensino Secundário e Profissional

▪ Neste evento participam as 14 melhores ideias 

do território;

▪ Evento de partilha de projetos e ideias (mais 

valias para o território / alunos);

▪ Momento de mobilização de toda a 

comunidade educativa para o projeto e para os 

resultados obtidos pelos seus alunos.



COLÓQUIO ACREDITADO PARA DOCENTES DE TODOS OS 

NÍVEIS DE ENSINO



▪ Ação de formação com a duração de 15 horas no território;

▪ Este evento destina-se a professores de todos os níveis de ensino 

e tem como objetivo discutir a problemática da educação para o 

empreendedorismo;

▪ Formação acreditada pelo Conselho Científico da Formação 

Contínua de professores da Universidade do Minho.

* Iniciativa a realizar em 2 sábados, em local, data e hora a designar pela 

CIM Viseu Dão Lafões.

Colóquio



Cronograma do projeto
Ações a desenvolver Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Reuniões de preparação e operacionalização do projeto. 

Inicio das ações de formação
Levantamento dos professores interessados em participar

Inicio das sessões de sensibilização em sala de aula

1º encontro dos embaixadores

Entrega dos Kits do Gaspar (1º ciclo)

Lançamento do Concurso de Ideias

Conferências Teen

Colóquio – Educação para o empreendedorismo

Visitas a empresas e entidades do território

Feira do Empreendedorismo e Expo Empresas Junior

Concursos de ideias municipais

Eventos finais do 1º ciclo do ensino básico

Final Intermunicipal 



Juntos construímos o futuro…


