Empreender para crescer
Concurso Interno de Escola
2014-15
A presente iniciativa promovida pela Escola Básica Integrada do Carregado com o apoio da
Gulbenkian, através da candidatura ao projeto EMA (Estímulo à Melhoria das Aprendizagens),
em 2013-14, tem como principal objetivo promover o empreendedorismo na escola e
contribuir para a melhoria das aprendizagens dos nossos alunos.
Pretende-se ainda uma intervenção comunitária através de uma aproximação da escola com
um conjunto de entidades/ empresas locais.
1º Objetivo
Os principais objetivos da iniciativa são:
a) Fomentar e estimular o espírito empreendedor e inovador nos jovens;
b) Premiar o sentido de iniciativa, criatividade e o comportamento empreendedor dos/as
participantes neste concurso;
c) Valorizar o desenvolvimento de capacidades, tais como a observação, a iniciativa, o
trabalho de equipa, o assumir de riscos, a tomada de decisões e a resolução de
conflitos;
d) Motivar para a aquisição de conhecimentos e promover o sucesso escolar.
2º Participantes
a) Apenas os alunos do 7º ano, cujos trabalhos de grupo foram selecionados por turma
(apenas o melhor trabalho de grupo/projeto de cada turma);
b) Os grupos são constituídos por 4 participantes;
c) Os projetos apresentados poderão ser apoiados no seu desenvolvimento, no próximo
ano letivo (2015-16) por parte da direcção, caso haja viabilidade e com a colaboração
de outros parceiros.
3º Critérios para a avaliação e valorização dos projetos
a)
b)
c)
d)

Inovação da ideia apresentada (criatividade e originalidade);
Viabilidade da ideia/ projeto apresentado (possibilidade da concretização da ideia);
Estruturação do formulário (plano do projeto);
Trabalho de campo (recolha e pesquisa) e empenho dos alunos. Inclui contactos com
empresas, manuseamento de fontes de informação secundárias, bem como a
realização de maquetes ou de protótipos;
e) Responsabilidade Social (o facto do projeto manifestar preocupações ambientais e
sociais);
f) Apresentação dos projetos, selecionados por turma, perante o júri (comunicação oral
e apresentação escrita, recorrendo a Power Point, Prezi ou filme).

4º Prazos para a apresentação dos projetos
a) Os trabalhos de grupo/projetos turma, deverão ser entregues previamente, em
suporte escrito, à professora responsável pela disciplina de Educação para o
Empreendedorismo em data marcada;
b) Todos os grupos deverão fazer primeiro uma apresentação em sala de aula/turma, de
forma a poder ser selecionado o melhor projeto a apresentar a um júri final;
c) Cada projeto apresentado, nesta primeira fase de pré-seleção, será avaliado pelos
próprios alunos (auto e heteroavaliação), pela professora responsável da disciplina e
pela coordenadora do projeto;
d) Será selecionado apenas um trabalho grupo/projeto por turma a ser apresentado ao
júri final;
e) A apresentação do melhor projeto de cada turma ao júri final será realizada a 8 de
junho.
5º Constituição do júri
a) O júri será constituído por elementos a designar das entidades parceiras do projeto de
empreendedorismo e de elementos convidados. Não poderão fazer parte do júri
elementos que tenham desenvolvido trabalho técnico na organização do concurso ou
outros que tenham uma relação familiar com os candidatos a concurso;
b) Qualquer questão omissa ao presente regulamento ou pedido de esclarecimento
caberá à entidade promotora da iniciativa a sua resposta ou resolução, sendo que as
questões devem ser colocadas para o seguinte endereço eletrónico
ema.aecarregado@gmail.com, não podendo desta mesma decisão haver recurso.
6º Avaliação e decisão
a) O júri reúne logo após a apresentação dos projeto. Cada projeto apresentado será
avaliado numa escala de 1 a 5 valores, sendo 1 o equivalente a Fraco, 2 a Não Satisfaz,
3 a Satisfaz, 4 a Bom e 5 a Muito Bom;
b) A avaliação e decisão final do júri será conhecida em cerimónia oficial a marcar;
c) Serão atribuídos prémios (um tablet por elemento do grupo) ao melhor projeto e
menções honrosas aos projetos que ficarem em 2º e 3º lugares;
d) Haverá lugar a um certificado de participação para todos os participantes da iniciativa.

