Objetivos do Projeto




Promover a inclusão educativa e social, o acesso e o
sucesso educativo;
Promover a participação dos
pais e encarregados de educação na vida escolar dos
seus educandos;



Promover o sucesso dos alunos através da sua participação em atividades inovadoras e desafiantes;



Promover a qualidade do
processo
ensinoaprendizagem;



Promover a parceria com a
comunidade e o Agrupamento.

Princípios base de um
Empreendedor:

Agrupamento de
Escolas do Carregado

• Autonomia;
• Flexibilidade;

Empreender para Crescer

• Inovação;
• Mudança;
• Participação.

2014 - 2016

Professores responsáveis:
Coordenadora do projeto - Helena Brígida
Professora de EPE - Carla Beirolas

Neste folheto, encontras os
passos essenciais para
organizares o teu trabalho de
projeto de EPE

 Divulgação
do
1º
íodo projeto aos alunos r
e
p
Setembro;








Etapas do trabalho

Aulas/Ações de sensibilização
para os alunos sobre a temática
do Empreendedorismo - outubro;
Brainstroming em sala de aula
de EPE em torno das necessidades de melhorar a escola ou a
comunidade (1ª fase do projeto) - novembro;
Criação dos grupos de trabalho novembro;
Apresentação/escolha do tema
do projeto, por grupo (2ª fase
do projeto) - novembro;



Início do projeto, em sala de
aula de EPE - novembro;



Sessões de formação na biblioteca sobre o modelo de pesquisa da informação (Big6) dezembro;

 Implementa3º
do ção/ divulgação
o
í
r
pe
dos projectos na

2º
do
erío

Sessões, na
biblioteca,
de
apoio ao trabalho de pesquisa
e recolha de informação (3ª
fase do projeto) - janeiro;

p





escola na Semana do Empreendedorismo (4ª fase do projeto)
- abril;



Sessões de formação na biblioteca e em sala de aula de EPE ,
sobre a apresentação escrita e
oral do projeto - fevereiro;
Apresentação por grupo, nas
aulas de EPE, ao professor e
aos colegas de cada projeto março;



Heteroavaliação e autoavaliação, votação dos projetos mais
inovadores (5ª fase do projeto)
- abril;



Avaliação feita pela professora
de EPE e pela professor coordenador do projeto EMA: seleção e avaliação, por turma, do
projeto mais inovador - abril;



Apresentação do melhor projeto, de cada uma das turmas, ao
júri e seleção do grupo vencedor - maio.

Empreendedorismo é:
fazer acontecer

