Promoção do Empreendedorismo nas Escolas do Baixo Alentejo:
Aceitam o desafio?

O Projeto:
Uma plataforma alargada dinamizada pelo Instituto Politécnico de Beja, que inclui como
parceiros: os Municípios do Baixo Alentejo, a CIMBAL, a ADRAL, as ADL: Alentejo
XXI, Rota do Guadiana, ESDIME, ADTR, ADCMoura, ADPMértola, o NERBEAEBAL, a EDIA, o Centro Educativo Alice Nabeiro, e mais do que 30 professores e
educadores e 600 alunos, desenvolveu, desde Novembro de 2014, um projeto pioneiro de
promoção da cultura empreendedora junto de crianças e jovens em várias escolas
(do pré-escolar ao ensino secundário) do Baixo Alentejo.

Objetivos do Projeto:
O projeto conta com o apoio da DGesT, e visa:


Reforçar as competências de promoção da cultura e ação empreendedora de
educadores, professores e técnicos e crianças/estudantes (do pré-escolar ao
ensino secundário);



Contribuir para o desenvolvimento de ações coletivas que visam preparar as
crianças/estudantes, e os respetivos contextos escolares, para a prática de
ideias/ações empreendedoras.

O que já se fez? Resultados do ano letivo
2014/2015
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1,4 crédito
associados à
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Qual é a proposta de trabalho para o ano letivo de 2015/2016
Sob o lema: Promover contextos educativos empreendedores
Propõe-se a cada escola, a cada turma, a cada professor(a) e educador(a) o desafio de
participar num percurso de formação partilhado tendo em vista o reforço das
competências de promoção da cultura e de atitude empreendedora de crianças e
jovens!
Um percurso de formação que:
 visa adequar/criar materiais didáticos para a promoção da educação para o empreendedorismo e
disseminar metodologias, produtos e boas práticas de educação para o empreendedorismo;


garante 1,4 créditos;



se iniciará em Outubro de 2015 e que terminará em Junho de 2016;



terá 18h de formação presencial no IPBeja, incluindo visitas a casos de boas
práticas noutros contextos educativos formais e não formais (a decorrer entre
Outubro de 2015 e Janeiro de 2016, às sextas-feiras à tarde);



terá 10h dedicadas ao apoio e à monitorização dos projetos a dinamizar (a decorrer
no IPBeja, 1 vez por mês, em horário pós-laboral, a partir de Fevereiro de 2016).

Às escolas, aos professores que estejam disponíveis para participar neste projeto, lançamos
o desafio de, em modo partilhado, promover contextos de trabalho empreendedores
significativos para os alunos. Visamos projetos empreendedores que, desenvolvidos em
contexto escolar, possam contribuir para promover a identidade e o património desta
região.

Gostaríamos muito de contar convosco!

