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Sobre o Projeto 
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Ação Chave: Erasmus+ Parcerias Estratégicas Educação de Adultos (KA204) 
O projeto Erasmus+ ‘Empowering young adult learners with Special Educational Needs’ (SENpower) visa dotar 
uma percentagem significativa e até crescente de jovens adultos com necessidades educativas especiais (NEE) 
de competências empreendedoras. Por outras palavras, os jovens adultos com NEE serão capacitados com novas 
aptidões e competências e isso, por sua vez, terá um impacto significativo no que diz respeito a respetiva 
cidadania ativa. 
Página internet: http://www.senpower.eu/ 
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INTRODUÇÃO 
 
O manual de formação de apoio ao empreendedor visa oferecer um conjunto de oportunidades disponíveis para 

jovens Empreendedores. Este manual de formação pode ser usado por formadores, professores e jovens adultos 

na realização de um curso, uma vez que contém todas as instruções necessárias. Este manual de formação foi 

desenvolvido tendo em consideração os resultados / conclusões da pesquisa efetuada e baseia-se em atividades 

testadas em ambientes reais, nas escolas, universidades e outros ambientes, que integram jovens adultos com 

NEE. 

 

O manual visa adaptar a educação standard para o empreendedorismo aos alunos com NEE, promover o 

contexto inclusivo para o ensino de empreendedorismo, garantir que todos os alunos de NEE tenham igual 

acesso a este tipo de educação, combinar vários métodos didáticos no ensino do empreendedorismo a alunos 

NEE, ajudar os profissionais a dominarem esta temática e também a da Educação especial. O manual de 

formação aborda os seguintes desafios, que foram elencados por especialistas: lidar com a falta de motivação, 

dificuldades psicológicas e competências sociais; assegurar a prestação de apoio específico e adequado; 

promover o (auto) emprego de jovens com NEE; promover o pensamento crítico e competências para a vida de 

alunos com NEE, como competências interpessoais, planeamento, gestão financeira; lidar com a falta de apoio 

da comunidade; promover a integração de alunos com NEE em empresas que realmente os ajudem a melhor as 

suas competências; dispor de recursos adequados por parte das autoridades locais / nacionais na 

implementação da educação para o empreendedorismo. 

 

Contém 5 módulos: 

 

Módulo 1: Sobre mim – Orgulho em mim 
Módulo 2: Sobre Empreendedorismo (geral) 
Módulo 3: Oportunidades de Empreendedorismo na escola 
Módulo 4: Oportunidades de Empreendedorismo no trabalho / social 
Módulo 5: Jogos / exercícios relacionados com oportunidades de empreendedorismo  
 

Para cada atividade, este manual fornece os recursos, instruções, objetivos, resultados, modificações, opções 

adicionais e dicas sobre como envolver e motivar os alunos durante as sessões. 

 

As atividades têm os seguintes objetivos: 
 

1. Quebra-gelo / team building; 

2. Desenvolver a confiança e auto-estima do jovem adulto; 

3. Tomar consciência dos respetivos pontos fortes e áreas de desenvolvimento, metas e oportunidades de 
apoio; 

4. Tomar consciência das barreiras pessoais e como lidar com as mesmas; 

5. Conhecer as oportunidades de empreendedorismo na escola / trabalho / área social e características 
empreendedoras. 

6. Exercitar a liderança e desenvolver competências interpessoais, de trabalho em equipa e de 
comunicação; 
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7. Melhorar a capacidade de resolver problemas, o pensamento crítico e criativo; 

8. Desenvolver competências de planeamento e de literacia financeira. 
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MÓDULO 1: Sobre mim – Orgulho em mim 

 
Conhecer-me / desenvolver-me 

 
Objetivo: Muitos jovens e adultos com PEA (Perturbações Específicas da Aprendizagem) tiveram dificuldades na 

escola e na aprendizagem. Podem ter tido um diagnóstico tardio e, por vezes, pouco apoio, ou podem também 

ter tentado esconder as suas dificuldades. 

O objetivo deste módulo é construir a confiança e a auto-estima do aprendente. Para os motivar, identifique os 

seus pontos fortes e apoie o seu desenvolvimento. 

Preparação 

Vale a pena considerar o layout do espaço de aprendizagem - rompendo com as tradicionais filas de mesas e 

cadeiras – e substituir por mesas para trabalho de grupo, permitindo espaço para a realização de exercícios. O 

primeiro exercício do curso pode ser mesmo que os jovens adultos decidam sobre o layout do espaço, o que 

pode significar nenhuma cadeira ou mesa, mas apenas que se sentem no chão, até que decidam qual a 

disposição a adotar. 

Exercício 1.1. Quebra-gelo – “Eu fiz isto” 

Este exercício é recomendado por proporcionar a escrita ou o desenho. Encoraja a comunicação e a interação, 

com sentido. 

Objetivo: formação de grupo, fortalecendo a relação entre os membros, melhorando a auto-estima e 

reconhecendo os seus pontos fortes.  

“Eu fiz isso” - cada pessoa escreve ou desenha num cartão algo de que se orgulhe. Caminham, depois, pela sala, 

tentando encontrar "pares" ou pessoas com conquistas semelhantes. Por exemplo, "Participei num passeio 

patrocinado" / "Fiz uma escalada patrocinada", o ponto comum é o ‘patrocínio’. 

Todos os pares trabalham juntos no exercício seguinte. 

Tempo proposto: 10 minutos. 

Recursos: post-its, esferográficas. 

Resultado: aproximidade entre os elementos do grupo, competências de comunicação e de auto-

apresentação. 

 

Exercício 1.2. Identificar pontos fortes e áreas de 

desenvolvimento 
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Este é um exercício muito visual e interativo. Permite que os jovens adultos pensem sobre si mesmos, sobre os 
seus pontos fortes / áreas de desenvolvimento, sem se sentirem expostos.  

 
Objetivo: tomada de consciência dos respetivos pontos fortes e das áreas de desenvolvimento, objetivos e 
oportunidades de apoio. 

- Em primeiro lugar, cada aprendente deve escrever individualmente em diversos post-its sobre 4 áreas 

(cores diferentes para áreas diferentes): 

o ‘Coisas’ em que sou bom (Forças) 

o ‘Coisas’ que quero fazer melhor (áreas de desenvolvimento) 

o ‘Coisas’ que quero fazer na vida (Objetivos)  

o Que ajuda irei necessitar (Apoio) 

 
- 4 folhas para áreas diferentes são exibidas numa parede ou no chão para se colocarem post-its com as 

respostas de cada participante com o objetivo de se encontrarem semelhanças e diferenças entre as 

pessoas. 

- Posteriormente, divida os participantes em 4 grupos de acordo com as diferentes áreas: pontos fortes, 

áreas de desenvolvimento, objetivos, apoio. Precisam rever as respostas, discutir semelhanças e 

diferenças dentro do grupo para identificar pontos fortes mais comuns, áreas para desenvolvimento, 

metas e oportunidades de apoio e depois partilhar as ideias com todos os grupos. 

Tempo necessário: 20 – 30 minutos. 
Recursos: post-its, esferográficas, flipchart. 
Resultado: Autoconhecimento, competências de comunicação, de auto-apresentação, de falar em público e de 
trabalho em equipa. 

 
Alteração: A fim de facilitar o processo a aprendentes com dificuldades, pode preparar cartões com diferentes 
traços de personalidade (elabore uma lista de pontos fortes e fracos, como "responsável", etc – veja os Recursos 
disponíveis). 

 

Exercício 1.3. Definir e desenvolver objetivos pessoais 
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Este exercício, tal como está apresentado, requer a escrita, embora possa ser facilmente adaptado à forma de 
imagem. Incentiva os alunos a pensar e falar sobre as suas expetativas e sonhos. 

 
Objetivo: tomada de consciência sobre objetivos pessoais e reflexão sobre como os 
atingir. 
Seguindo o mapa mental, pegue numa folha - mostrando objetivos, Barreiras, Ações (* 
por favor, verifique os recursos). 
Para este exercício, incentive os alunos a "sonhar alto" – como se não houvesse 
absolutamente nenhuma restrição, o que gostariam de fazer na vida e como o podem 
alcançar. 
Em primeiro lugar, pede-se que os participantes escrevam individualmente os seus 
pensamentos em folhas de papel, para depois trabalharem em pares, tendo duas 
funções - orador e ouvinte: um deles partilha um pensamento (escolhendo entre o que 
escreveu na folha), refletindo sobre os seus objetivos, barreiras e ações e o outro ouve, 
durante um período de tempo limitado; depois, o ouvinte dá o feedback do que ouviu, 
a sua opinião e conselhos; a seguir, trocam papéis e fazem o mesmo. Mais tarde, pode 
ser organizada uma discussão sobre a importância da comunicação, obtendo feedback 
um do outro. 
Tempo proposto: 30 minutos. 
Recursos: fichas de trabalho (ver recursos), esferográficas. 
Resultado: autoconhecimento, competências de comunicação, de 
autodesenvolvimento e de auto-reflexão. 
 
Alteração: os aprendentes podem desenhar em vez de escrever sobre os seus 
objetivos/expetativas. 

 

Exercício 1.4. Quebrar Barreiras 

Este exercício foi selecionado por ser facilmente adaptado, da forma escrita ao desenho. Incentiva a 
interação e comunicação do grupo. 

Objetivo: tomada de consciência sobre barreiras pessoais e de como lidar com as 
mesmas. 

- Agora, na mesma folha, identifique as dificuldades ambientais e pessoais que 

podem atrapalhar. Ajude os aprendentes a identificar o que está e o que não está 

"dentro do seu controlo". Trabalhe em ações dentro da respetiva área de 

controlo. 

- Pode organizar esta atividade individualmente e em grupo. Os participantes 

começam por escrever individualmente os seus pensamentos em folhas; depois, 

assinalam com uma cor o que está dentro do seu controlo e com outra cor, o que 

não está. 
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- Depois, pode organizar uma discussão em grupo para resumir o que está dentro 

do controlo e o que não está; motive-os a trabalhar em ações dentro de sua área 

de controlo e a deixar para trás as coisas que não estão sob controlo. 

- A seguir, podem trabalhar em pares ou em pequenos grupos: um é o orador e o(s) 

outro (s) ouvinte (s) - conselheiro (s). O primeiro partilha (ela ou ele pode escolher 

o que quer partilhar a partir da reflexão feita na folha de papel), refletindo sobre 

as suas áreas de controlo e possíveis ações e o outro(s) ouve(m) durante um 

tempo limitado; depois, o ouvinte dá o feedback sobre o que ele / ela ouviu, a sua 

opinião, conselhos; posteriormente, podem trocar de papéis e fazer o mesmo. 

Mais tarde, pode organizar-se uma discussão em grupo sobre a importância da 

comunicação, obtendo feedback um do outro. 

Tempo proposto: 30 minutos. 
Recursos: fichas de trabalho (ver recursos), esferográficas. 
Resultado: autoconhecimento, competências de comunicação, de escuta ativa, 
autodesenvolvimento e de autorreflexão. 

 

Módulo 2: Sobre Empreendedorismo 

Exercício 2.1. Tipos de Empreendedor 

Esta atividade usa cartões pré-impressos, (recursos) por isso é muito visual e fácil. Os 
aprendentes movimentam-se durante a sessão, o que incentiva a curtos períodos de 
concentração, a uma leitura de poucas palavras e à tarefa de colocar os cartões na área 
correta. 
 
Objetivo: tomada de consciência sobre oportunidades e sobre diferentes tipos de empreendedorismo. 

- Exercício – Use uma corda ou aros, faça 5 círculos ou retângulos no chão. Dentro de cada um, use um 

papel ou desenho para indicar o seguinte em cada: 

o Inovadores 

o Empreendedores ECO  

o Empreendedores sociais 

o Empreendedores Digitais TIC 

o Empreendeodres de Direitos Humanos 
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- Use cartões pré-escritos mostrando ações - ou seja, por exemplo, são inventores, criam projetos 

habitacionais, fazem reciclagem, etc. Peça a cada aprendente que aceite pelo menos um cartão. Os 

alunos devem colocar os cartões nos círculos para mostrar o que os diferentes tipos de empreendedores 

realmente fazem.  

- Mais tarde, divida os participantes em 5 grupos e deixe-os discutir e chegar a conclusões sobre cada tipo 

de empreendedor. 

 

- Cada aprendente deve, depois, selecionar um círculo/papel que o represente, mostrando, assim, que 

tipo de empreendedor é que gostaria de ser, ou qual em que seria bom. Os aprendentes, depois, 

partilham as razões da respetiva escolha.  

Tempo proposto: 30 minutos. 
Recursos: corda ou aros, faça 5 círculos ou retângulos (no flip chart), cartões com os tipos de Empreendedor (* 
veja recursos). 
Resultado: autoconhecimento, competências de comunicação, trabalho em equipa, autorreflexão, 
competências de apresentação, uma compreensão mais ampla sobre tipos de empreendedores. 
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Quem é o empreendedor? 
 

Exercício 2.2. Características dos Empreendedores 

Esta atividade é apresentada a partir de um modelo, incentiva o pensamento criativo, a comunicação, o trabalho 
em grupo. Existe um requisito mínimo de escrita. O exercício tem duas opções, para grupos com 'aptidões’ 
diferentes. 

 
Objetivo: consciência sobre oportunidades de empreendedorismo, características mínimas para ser 
empreendedor. 

 

1ª opção. 

- Ao usar as informações do exercício anterior, os alunos conversam em pares sobre que características 
e competências são necessárias para serem empreendedores e escrevem ou desenham as suas 
respostas em cartões separados, um para cada característica. Colocam os cartões com as características 
dentro ou perto dos círculos no chão, que mostram os diferentes "tipos" de empreendedores. 

- Ao usar as informações do exercício anterior, peça aos aprendentes que desenhem as suas próprias 
caixas e que insiram as competências e características que naturalmente possuem, e aquelas que 
gostariam de desenvolver (* veja abaixo e os recursos). 

 

Questão – todos os tipos de 
empreendedor precisam ter as 
mesmas características? A ideia 
principal é que para diferentes tipos 
de empreendedor, diferentes 
características podem ser benéficas. 
Sugerimos mostrar aos aprendentes 
uma tabela com características 
empreendedoras diferentes com 
vantagens em aspetos, áreas e tipos 
de empresa diferentes. Por isso, 
características muito diferentes em 
cada pessoa podem ser benéficas. 

A tabela abaixo mostra os pontos 
fortes dos empreendedores – Quais 
são os nossos pontos fortes? 
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Use a tabela acima para refletir sobre os seus pontos fortes e áreas que gostaria de desenvolver. 

- Discussão em grupo sobre as características empreendedoras que precisa adquirir. 

- Nesta altura, podemos referir aos aprendentes nomes de empreendedores famosos que tinham PEA – 
i.e.: 

o Bill Gates – Microsoft Corporation - Asperger’s 

o Richard Branson – Virgin Group – Dislexia.  

o David Neeleman, JetBlue Airways – ADHD 

o Bram Cohen, BitTorrent Inc - Asperger’s.  

o Daymond John, FUBU / Shark Tank – Dislexia 

o Mark Zuckerberg – Facebook – possivelmente Asperger’s. 

2ª opção.  

- Use post-its para perguntar aos aprendentes quais as características que um empreendedor de sucesso 

precisa ter, como por exemplo, autonomia ou confiança como se vê na roda acima. 
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- Peça aos aprendentes para as colocar na parede, as compare e agrupe os que têm as mesmas 

características – depois, complete a roda em branco com as características que os aprendentes 

identificaram. A seguir, peça a outros para completar a roda em branco, de modo a ter mais ideias sobre 

os traços e competências 

necessárias e pode, também, 

acrescentar outras características 

(veja os recursos “Uma roda com 

características 

empreendedoras”) 

- Discuta estas características e 

pense em situações onde possam ser 

vistas nas pessoas do grupo (na sala 

de aula, na comunidade local, 

etc.). 

Tempo proposto: 15 - 20 minutos. 
Recursos: post-its, esferográficas, 
flipchart, “A roda em branco” (ver 
recursos), “Uma roda com características 
empreendedoras” (ver recursos). 
Resultado: autoconhecimento, 
comunicação, trabalho em equipa, 
autorreflexão, competências de 
apresentação, compreensão mais ampla 
sobre características empreendedoras. 

 

Módulo 3: Oportunidades de Empreendedorismo na 

Escola 

Envolver os jovens adultos em projetos pode proporcionar uma série de oportunidades na escola. Bons negócios 
vêm de boas ideias - formas inovadoras de resolver um problema, como por exemplo vender bebidas frescas 
em dias de calor. 
Os empreendedores têm que planear, administrar e contabilizar o seu tempo. Têm que desenvolver estratégias 
e construir relacionamentos para ajudá-los a obter as melhores fontes para os seus produtos e obter a melhor 
publicidade positiva possível, de boca a boca. 
A partir do exercício sobre Tipos de Empreendedor, sabemos que alguns empreendedores podem estar 
empregados por conta de outrem ou podem ser empreendedores sociais, ecológicos, etc. As competências são 
as mesmas, porém nem sempre associadas aos negócios. Há também oportunidades nas redes sociais ou no 
local de trabalho para desenvolver atividades lucrativas ou sem fins lucrativos, de teor empreendedor. 

 

Exercício 3.1. Simulação de Negócio 

Para alunos que têm alguma dificuldade em escrever, esta atividade pode incluir o mapeamento mental, para 
dar a oportunidade a mais informações visuais. Promove também a comunicação, o pensamento criativo e o 
trabalho em grupo. 
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Objetivo: Tomada de consciência do trabalho de pequenas empresas, desenvolvimento de competências de 
planificação, literacia e gestão financeira. 

- Recomendamos a organização de 1 ou 2 quebra-gelo como o “Exercício 5.1. - Quebra-gelo – Busca de 
interesses comuns”, “Exercício 1.1. - Quebra-gelo - “Eu fiz isso”, “Exercício 5.2. - Quebra-gelo - Trocas”, 
“Exercício 1.2. - Identifique pontos fortes e áreas de desenvolvimento”, onde os alunos têm a 
oportunidade de melhorar a autoconsciência, de se conhecerem mutuamente e de reconhecerem 
interesses semelhantes. Em seguida, sugerimos dividir os participantes em grupos de acordo com os 
seus pontos em comum e interesses. 

- Em cada grupo, os participantes são instruídos a criar um protótipo ou apresentação de um produto ou 
serviço, de acordo com seus interesses (como cozinhar, desenhar, etc.) e encorajados a pensar em 
razões que levem outras pessoas, potenciais consumidores, a investir nesse produto/serviço. Peça-lhes 
que apresentem os 5 melhores benefícios do produto / serviço que escolheram (“Como é que o seu 
serviço / produto pode ser importante para outras pessoas”?). Pode usar várias técnicas criativas, como 
a realização de um anúncio publicitário de um produto ou a elaboração de um design de produto 
(usando material como revistas antigas, papel de grandes dimensões, etc.) 

- Alteração: Se estiver a organizar uma formação numa escola profissional ou se os seus aprendentes 
fizerem trabalhos manuais que outras pessoas possam comprar, etc., sugira montar um pequeno 
negócio. Peça-lhes que apresentem os 5 maiores benefícios do produto / serviço que criaram (“Como é 
que o seu serviço / produto pode ser importante para outras pessoas”?) 

 

- Cada grupo tem uma caixa de dinheiro. Cada participante tem uma quantia limitada e igual - digamos, 
50 euros (5 x 10 euros, pode usar modelos de notas de "10 euros"). Durante todas as apresentações de 
cada grupo sobre o produto ou serviço escolhido, todos os participantes devem decidir onde alocar seus 
recursos financeiros (5 x 10 euros), podem escolher uma “empresa” ou dividir os seus recursos em 2, 3 
ou mais “empresas”, de acordo com suas preferências, onde gostariam de investir seu dinheiro. 

- Após a competição, pode incentivar uma discussão em grupo: "Por que acha que essa "empresa" 
ganhou?", "Por que é que preferiu investir neste serviço / produto?", "Quais eram as suas necessidades 
ou preferências enquanto clientes?" 
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Tempo proposto: 1.5 -2 horas. 
Recursos: modelos de notas de “10 euros” (*ver recursos), caixa de dinheiro/cofre, papel, marcadores, 
esferográficas, jornais / revistas velhas, cartão, fita adesiva, cola, papel colorido, flipchart e outro material para 
um workshop criativo. 
Resultado: conhecimento sobre o processo de criação de empresa, trabalho em equipa, competências de 
comunicação e de apresentação, compreensão mais ampla sobre oportunidades de empreendedorismo, 
desenvolvimento de planeamento, competências de gestão e literacia financeira, pensamento crítico e criativo, 
competências de gestão de projetos. 
 

 

 

Exercício 3.2. Uso de recursos de apoio 

Usando o modelo fornecido, (recursos) os aprendentes identificam facilmente a estrutura dessa atividade que 
exige uma redação mínima. 

 
Objetivo: tomada de consciência de potenciais recursos de apoios e como usá-los. 

- Os jovens adultos devem identificar onde podem obter os recursos de que precisam - devem ser 
encorajados a usar a imaginação - ou seja, quem conheço que sabe disso? Familiar, amigo, etc. Podem 
angariar fundos? Como? Podem desenvolver produtos? Como? Precisam de mais estudos? Como/onde? 
De que precisam para lá chegar? 

- Meu círculo de apoio - os jovens adultos recebem uma folha de 'círculo de apoio' e escrevem o respetivo 
nome no círculo interno - nos círculos ao redor mostram quem está 'perto' - ou seja, família, amigos, 
professores, médico, padre, etc. e mostram o quão perto eles estão de apoiar o seu projeto. 

 

 
  

Todos nós precisamos de ajuda de 
vez em quando 

A atividade seguinte irá ajudá-lo a 
lembrar-se de quem o pode ajudar. 

Pessoas da comunidade 

Amigos 

Família 
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Pode precisar de ajuda para um 
projeto ou num problema pessoal. 

Muito provavelmente, procura 
essas pessoas de acordo com o 

problema que tem. 
Marque no círculo quem lhe está 
mais próximo e que o pode ajudar. 

Use a cor azul para problemas 
pessoais e verde para problemas 

relacionados com o trabalho, 
escola, projetos, etc. 

 

 
Tempo proposto: cerca de 15-20 minutos. 
Recursos: esferográficas, marcadores de cor, ’folha do círculo de apoio’ (*ver recursos). 
Resultado: tomada de consciência de potenciais recursos de apoio e como os usar. 

 

 

Módulo 4: Oportunidades empreendedoras no 

Trabalho / Social 

Exercício 4.1. Projeto da Comunidade 

Esta atividade usa o Mapeamento mental, que é muito visual e proporciona processos de pensamento. Foi 
selecionada porque os alunos podem trabalhar em grupos, (recomendado) ou sozinhos, se preferirem. É possível 
o desenvolvimento da confiança através da apresentação das suas informações. 

 
Objetivo: tomada de consciência sobre oportunidades empreendedoras no trabalho / área social, perceber 
como a sua atividade na comunidade pode ser benéfica para outras pessoas.  
Propomos a metodologia de aprendizagem baseada em projetos de grupo. Os participantes, em pequenos 
grupos, refletem, gerem ideias sobre o projeto na sua comunidade usando o mapeamento mental. Refletem 
sobre o projeto real que podem implementar na sua comunidade e que pode ser benéfico para outras pessoas. 
No início, precisam pensar em alguns pontos, depois devem apresentá-los aos outros. 
Sugerimos informar os jovens adultos sobre um exemplo de um projeto empreendedor e sem fins lucrativos no 
trabalho / área social. Envolva os participantes numa causa pela qual se sintam apaixonados. A maioria das 
organizações sem fins lucrativos é gerida por doações. Os jovens adultos podem aprender a angariar recursos 
trabalhando de perto com uma organização sem fins lucrativos - ou até mesmo iniciando o seu próprio negócio. 
Use o exercício de mapeamento de dificuldade média, divida os alunos em equipas e deixe que cada uma 
identifique uma oportunidade na sua comunidade local. Pode haver mais que um grupo: um gera ideias a 
implementar na escola, outro (s) fora da escola. 
Devem começar por escrever o título do projeto no centro e delinear os planos a desenvolver usando o sistema 
de mapa mental. 
 
Dentro do mapa devem considerar – por exemplo: 

• Pessoas 

• Dinheiro 
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• Tempo 

• Recursos  

• Construção 

• Legal 

• Mercado 

• Riscos 

• Lugar 

• Questões, etc. 

Os aprendentes podem apresentar os respetivos Projetos como se fosse a possíveis investidores. Quais serão 
apoiados?  
 
Tempo proposto: cerca de 1 hora. 
Recursos: flip chart, lápis, marcadores. 
Resultado: liderança, competências de comunicação, de trabalho em equipa, autorreflexão, competências de 
apresentação, pensamento crítico e criativo, planeamento, gestão do tempo, literacia financeira e de gestão de 
projetos, compreensão mais ampla sobre oportunidades empreendedoras no trabalho / área social, 
entendimento em como a sua atividade na comunidade pode ser benéfico para outras pessoas. 

 
 

Exercício 4.2. Oportunidade Empreendedoras no nosso país 

Objetivo: Tomada de consciência de possíveis oportunidades de empreendedorismo no país e sobre a 
implementação prática de ideias de negócio. É importante que os aprendentes tenham acesso a organizações, 
programas e projetos existentes no seu país que os possam ajudar a se adaptar com sucesso ao trabalho e em 
ambientes empresariais; que estejam cientes onde podem obter apoio, aconselhamento, formação e como 
implementar as suas ideias; saibam como lidar com problemas, desafios, como explorar oportunidades, iniciar 
as suas próprias atividades individuais, desenvolver as suas competências, usar os seus pontos fortes em 
situações reais. 
 
Usando as informações do exercício anterior, os alunos podem conversar em pares sobre as possíveis 
oportunidades de empreendedorismo que podem encontrar no seu país, a fim de implementar as suas ideias e 
escrever ou desenhar as suas respostas, ideias, pensamentos num flipchart comum. 
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1ª opção: O líder pode apresentar as organizações, programas e projetos existentes que trabalham ou envolvem 
jovens adultos, usando cartões com os nomes de organizações escritos. Cada participante é instruído a escolher 
um cartão. As mesmas organizações podem ser repetidas em cartões diferentes. Em pequenos grupos, os jovens 
adultos que escolheram um cartão com a mesma organização / projeto são instruídos a encontrar informações 
sobre oportunidades e discutir sobre a organização escrita nesse cartão. 
 
Exemplos de organizações e projetos que trabalham com jovens na Lituânia, onde um aluno pode encontrar 
apoio para implementar a sua ideia de negócio, começar a sua carreira, experimentar uma atividade individual, 
implementar um projeto comunitário, etc. 

 

Oportunidades Erasmus +  

(Intercâmbios de Jovens, Cursos de Formação) 

Innovation Office 

http://www.inovacijubiuras.lt 

Centro de Emprego Jovem 

https://www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx 

Enterprising Lithuania 

https://www.verslilietuva.lt/ 

Start to work for Yourself 

http://pradekdirbtisau.lt/ 

Erasmus for Young Entrepreneurs 

 

Programa “Futurepreneurs” 

https://futurepreneurs.eu/ 

 

[…] 

 

Use esses cartões como exemplo, recomendamos pensar em oportunidades no seu país, organizações que 
trabalham com jovens, programas, projetos, escrevê-los em cartões. 

 
Organizações e projetos que trabalham com jovens adultos, onde estes podem encontrar apoio, podem ser 
apresentados a todos os grupos. Uma discussão em grupo deve ser encorajada: 

• Ouviu falar nestas oportunidades? 

• Que oportunidades gostaria de experimentar? Como as pode aproveitar? 

http://www.inovacijubiuras.lt/
http://pradekdirbtisau.lt/
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2ª opção:  Uma pessoa (líder) apresenta um vídeo ou filme ilustrando uma história sobre um jovem  adulto 
empreendedor e conduz uma discussão sobre quais passos necessários para alguém se tornar um 
empreendedor, quais os sucessos e fracassos que podem ser enfrentados, como lidar com a crise, que 
sentimentos e pensamentos surgem enquanto se assiste ao filme. Pode incentivar os jovens adultos a participar 
ativamente, envolvendo-os usando um flip-chart, marcadores, lápis, etc. 

 
Exemplo de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hNhixYhetUU  
 
Tempo proposto: approx. 1 hora. 
Recursos: flip chart, lapis, marcadores, cartões com nomes de organizações / projetos, internet, pc ou smart 
fones. 
Resultado: trabalho de grupo, auto-reflexão, competências de comunicação e de apresentação, tomada de 
consciência sobre oportunidades empreendedoras no trabalho / área social, fortalecimento da motivação para 
a tomada de ações, desenvolvimento de iniciativas.  

 

Módulo 5: Jogos/exercício relacionados com 

oportunidades empreendedoras 

 

 

Exercício 5.1. Quebra-gelo – À procura de interesses comuns 

Visual. Interativo, construção de confiança 

 
Inicialmente, pedimos a todos que desenhem individualmente 5 figuras auto-descritivas. Depois disso, pedimos 
aos participantes, em pares ou em pequenos grupos, que encontrem algo em comum nos seus desenhos, a fim 
de mostrar como se pode encontrar um interesse comum a outras pessoas e iniciar atividades conjuntas. 
 
Tempo proposto: 10 - 15 minutos. 
Recursos: papel, marcadores ou lápis de cor. 
Resultado: Quebra-gelo, competências empreendedoras, auto-conhecimento, pensamento criativo, 
competências de comunicação. 

 

Exercício 5.2. Quebra-Gelo – Trocas 

1ª parte. Use cartões mostrando as perguntas abaixo - ou seja, o que realmente gosta na escola, etc. Peça a cada 
aprendente que pegue num cartão. Cada um deve tentar encontrar o respetivo par. Depois, dois aprendentes 
apresentam-se e colocam ao outro uma pergunta escrita no cartão e devem ouvir e responder (“Olá, eu sou ... 
gostaria de lhe perguntar …”; depois, trocam cartões, quando o formador dá um sinal ou diz: "Vamos trocar!", 
cada indivíduo precisa encontrar outro indivíduo e fazer um par; depois, outros dois indivíduos perguntam 
novamente um ao outro uma pergunta escrita no cartão e devem ouvir a resposta, e depois, trocam novamente 
de cartão. Pode fazer 3-4 trocas ou mais, dependendo do tempo. 
 

1. O que realmente gosta na instituição onde está? 
2. Que hobbies tem? 
3. Qual foi o último livro que leu? 

https://www.youtube.com/watch?v=hNhixYhetUU
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4. Qual a pessoa que gosta mais e porquê? 
5. O que é que o surpreendeu recentemente? 
6. Qual foi o ultimo filme que viu? 
7. Como é o seu dia de sonho/ideal? 
8. Se fosse diretor da sua escola/empresa durante um ano, o que gostaria de alterar? 
9. Mencione três palavras que o descrevam como pessoa. 
10. Se pudesse escolher um lugar onde viver, que lugar escolhia? 
11. Por quê e a quem se sente agradecido? 
12. Pode partilhar um momento quando sentiu que teve sucesso ou feito algo de grande? 
13. Se ganhasse um milhão de euros, o que gostaria de fazer? 
14. Se tivesse muito tempo livre, que atividade gostaria de experimentar? 
 

*Cartões que pode encontrar nos recursos 
Se na aula tiver mais pessoas, poderá usar cartões com perguntas repetidas. 
Debate com os alunos abordando estas questões: 

• Qual foi a mais importante?  

• O que lhe estava mais próximo ou mais pessoalmente relacionado?  

• Que atividades gostaria de experimentar? 

Tempo proposto: cerca 15 minutos. 
Recursos: cartões com perguntas (*ver recursos), lugar disponível. 
Resultado: quebra-gelo, autoconsciência, auto-apresentação, competências de  comunicação. 

 

Exercício 5.3. Quebra-Gelo – uma decisão rápida 

Esta atividade é selecionada por seu alto impacto no movimento. 
Uma atividade simples de aquecimento. Todos os indivíduos estão em pé na sala de aula, onde o espaço é livre. 
Cada aluno é instruído a tomar uma decisão rápida e individual entre duas escolhas e ir para a esquerda ou para 
a direita. Pode avaliar um conhecimento sobre empreendedorismo ou perguntar sobre os hábitos, hobbies, etc. 
de modo a conhecer um grupo e a envolvê-lo em atividades. O líder pode começar assim: Aqueles que: 

• Conhecem alguma coisa sobre empreendedorismo vão para a direita, aqueles que não conhecem, vão 

para a esquerda. 

• Quiserem ser um empreendedor vão para a direita, os outros vão para a esquerda. 

• Preferem estudar em grupo vão para a esquerda, aqueles que preferem estudar individualmente vão 

para a direita. 

• Gostam de um desporto vão para a direita, aqueles que não gostam vão para a esquerda. 

• Gostam mais de dançar vão para a direita, aqueles que gostam mais de desenhar vão para a esquerda, 

etc. 

Tempo proposto: cerca de 10 minutos. 
Recursos: um lugar disponível para andar a pé. 
Resultado: quebra-gelo, competências de tomada de decisão. 

 

Exercício 5.4. O meu sonho é… MAS… 

Altamente visual e de partilha, pode ser adaptada da palavra escrita para a forma de imagem. Os participantes 
também podem cortar fotos de revistas / jornais para ilustrar seu problema. 
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Esta atividade mostra aos participantes que é possível encontrar sempre uma solução, envolvendo outras 
pessoas, encontrando apoio de outras pessoas, promovendo um novo olhar sobre os problemas. Os 
participantes aprendem a não ter medo de pedir conselhos a outras pessoas. Os participantes devem sentar-se 
em círculo e escrever numa folha de papel um sonho que tenham e a razão pela qual não o podem realizar. Em 
seguida, passam a folha para a pessoa à sua direita, que deve oferecer uma solução para o problema: quem, 
onde e como pode ser resolvido. O jogo termina quando a folha de papel chega ao "dono". 
 
Tempo proposto: 20 minutos. 
Recursos: papel, esferográficas. 
Resultado: esta atividade pode ajudar a mostrar aos participantes que eles podem sempre encontrar soluções; 
envolver outras pessoas; encontrar apoio de outras pessoas; descobrir uma nova forma de encarar problemas. 

 

 
 

Está interessado em continuar?  
Por favor, consulte os guias e outros manuais em 

http://www.senpower.eu/ 
  

http://www.senpower.eu/
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ACTIVIDADES EMPREENDEDORAS - RECURSOS 

MÓDULO 1: Sobre mim – Orgulho em mim 

Exercício 1.2. - Identificar os pontos fortes e as áreas de 

desenvolvimento 
 

Alteração: Para facilitar a vida dos jovens adultos com dificuldades, pode preparar cartões com diferentes traços 
de personalidade (*veja uma lista de pontos fortes e fracos nos recursos), tais como "responsável", etc. 

 

Descrição de um jogo com cartas "Os Meus pontos fortes e fracos" 

 

Objetivo: fazer uma lista dos seus pontos fortes e fracos. 

Configurações: Uma ou mais pessoas podem estar envolvidas. 

Precisa de um conjunto completo de cartões, canetas e papel. 

Tempo: 30 minutos. 

Processo: 

1. Primeiro use as cartas dos Pontos fortes e depois as dos pontos fracos. 

2. Pegue 4 cartas dos pontos fortes do topo do baralho e coloque-as na sua frente. Em seguida, pegue outra 
carta do baralho. Ao pegar cada nova carta, decida se quer substituir essa carta por uma das 4 cartas iniciais. Vai 
poder escolher quais os pontos fortes que melhor o descrevam. 

3. Continue até que as cartas do baralho acabem. Terá, então, as 4 cartas com os pontos fortes que considera 
que melhor o descrevem. Organize as cartas de acordo com o seu significado, começando com o ponto forte que 
melhor o caracteriza. 

5. Repita os passos de 1 a 3 para cartões dos pontos fracos. 

6. Organize as cartas de acordo com o seu significado, começando com o ponto fraco que mais o irrita. Se quiser, 
pode separar os pontos fracos que ocorrem na escola/trabalho dos que se manifestam no círculo familiar. 

O resultado do jogo é que os participantes estão mais conscientes sobre si mesmos, sobre os seus pontos fortes 
e fracos .



 

 

 

Descrição de um jogo de cartas "Feedback de outros sobre os seus pontos fortes" 

 

Objetivo: enviar e receber feedback positivo de outros participantes. 
Condições: 

• Os participantes conhecem-se suficientemente bem. 

• Número de participantes: 2–6. 

• Precisa de todas as cartas dos pontos fortes. 

• Tempo do jogo: 30 min. 
Processo: 

1. Preparação. Imprima a lista de pontos fortes e fracos, corte-a em cartões pequenos. 

Coloque os cartões no baralho. 

2. Pegue um cartão do baralho e pense: "Quem dos participantes mais se encaixa neste 

ponto forte?" 

3. Coloque esse cartão à frente dessa pessoa e explique a sua decisão. Se o ponte forte 

mostrado no cartão não refletir com precisão o que pensa, ainda assim pode colocá-lo na 

frente da pessoa selecionada e deve dar a sua explicação na mesma.  

4. Quando o ponte forte mostrado não é adequado a nenhum dos jogadores, coloque a 

carta no baralho. 

5. O jogo continua até que as cartas terminem. O resultado do jogo é que os participantes 

estão mais conscientes sobre si mesmos e como são vistos pelos outros. 

6. Compare e discuta as semelhanças e diferenças finais entre os resultados. 
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LISTA DE PONTOS FORTES 

 

amigo 

tende a correr riscos  

ambicioso 

calmo 

caring 

consistente 

satisfeito 

corajoso 

criativo 

disciplinado 

procura conhecimento 

trabalhador 

entusiástico 

flexível 

alegre 

Prestável 

honesto 

idealista 

inspirador 

inteligente 

interessado por tudo  

aberto 

comunicativo 

paciente 

responsável 

 

 

original 

sensível 

capaz de escutar  

otimista 

espontâneo  

constante 

benovolente 

tolerante 

Fiável 

respeitador 

prático 

autoconfiante  

independente 

lógico 

diplomático 

sincero 

organizado 

meticuloso 

energético 

cooperativo 

empático 

dedicado 

orientado por objetivos  

diligente 



 

 

LISTA DE PONTOS FRACOS 

 

caótico 

insatisfeito 

desonesto 

desarrumado 

incómodo  

difícil 

inflexível 

intolerante 

inconsistente 

indiferente 

tagarela 

lento 

hiperativo 

distraído 

bizarro 

Indelicado 

mal-humorado 

demasiado crítico 

demasiado 
sensível 

inátivo 

incomodativo 

ansioso  

humilde 

superficial 

disengaged 

envergonhado 

impaciente 

frio 

Rigoroso 

Queixoso 

Rude 

preguiçoso 

irracional 

fanático 

confuso 

agressivo 

invisible 

demasiado emocional 

irritante 

autocrítico 
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ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

MÓDULO 1: Sobre mim – Orgulho em mim 

Exercício 1.3. - Estabelecer e alcançar metas pessoais 
 

Objetivos Barreiras Ações 

   

   

   

   



 

 

 

ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

 

MÓDULO 1: Sobre mim – Orgulho em mim 

Exercício 1.4. Quebrar barreiras 

 

Quadro de auto-regulação - pode ser utilizado para apoiar a identificação de obstáculos e a adoção de ações positivas 
 

A situação Os meus 
sentimentos 

Qual é o meu 

objetivo final? 

Como me quero 

sentir? 

O que está 

'sob meu 

controlo' 

O que está fora do 

meu controlo 

Riscos e 

Apoios 

Possíveis ações / 

Escalas temporais? 
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A situação Os meus 
sentimentos 

Qual é o meu 
objetivo final? 
Como me quero 
sentir? 

O que está 

'sob meu 

controlo' 

O que está fora do 

meu controlo 

Riscos e 

Apoios 

Possíveis ações / 

Escalas temporais? 

       



 

 

ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 
 

MÓDULO 2: Sobre Empreendedorismo 
 

Exercício 2.1. Tipos de empreendedor 

 

Quem é o empreendedor? 

Tipos de empreendedor 
 

Existem exemplos de cartões para cada categoria de Empreendedorismo. 

Idealmente, estes são mostrados aos alunos sem o texto do cartão, pelo que devem adivinhá-lo - os bordos 
do cartão são codificados por cores para facilitar a identificação sem qualquer palavra. Pode fazer quantos 
quiser usando imagens online (tendo em conta os direitos de autor). 

Também pode ser útil discutir o cruzamento entre diferentes tipos de empreendedores para fazer com que 
certos projetos funcionem - ou seja, quantos tipos de empreendedores são necessários para levar água a uma 
aldeia africana? 
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ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 
 

 

  
 

 

 

  

ECO EMPREENDEDORISMO 

 

ECO EMPREENDEDORISMO 

 

 



 

 

 

ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

 
 

  

 

 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL 
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ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

 

 

 
 

 
 



 

 

  
 

 

EMPREENDEDORISMO 

INOVADOR 

EMPREENDEDORISMO 

INOVADOR 

 
EMPREENDEDORISMO 

INOVADOR 

 

EMPREENDEDORISMO 

INOVADOR 

EMPREENDEDORISMO 

INOVADOR 

 

EMPREENDEDORISMO 

INOVADOR 
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ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

 

  
 

 

EMPREENDEDORISMO 

DIREITOS HUMANOS  

 

EMPREENDEDORISMO 

DIREITOS HUMANOS  

 

  



 

 

ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

 
 

  
 

 

EMPREENDEDORISMO DIGITAL EMPREENDEDORISMO DIGITAL 

 

EMPREENDEDORISMO DIGITAL 
 

EMPREENDEDORISMO DIGITAL 

 
EMPREENDEDORISMO DIGITAL 

 

EMPREENDEDORISMO DIGITAL 
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ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

 
 

MÓDULO 2: Sobre Empreendedorismo 

Exercício 2.2. Características dos Empreendedores 
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ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

 
 

Módulo 3: Oportunidades de Empreendedorismo na Escola  

Exercício 3.1. Simulação de um negócio 
 

 

 



 

 

ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

 

Módulo 3: Oportunidades de Empreendedorismo na Escola 

Exercício 3.2. Utilização de recursos de apoio 
 

 
TODOS PRECISAM DE AJUDA E APOIO DE VEZ EM QUANDO 

 

A seguinte atividade vai ajudá-lo a lembrar-se a quem quer alcançar. 

Pode ser que precise de ajuda num projeto - ou pode ser que precise de ajuda num problema pessoal. 

,Provavelmente, irá pedir a pessoas diferentes de acordo com o tipo de ajuda que precisa 

Marque nos círculos quem está mais próximo de si e quem o pode ajudar. 

Use azul para problemas pessoais, e verde para os relacionados com o trabalho / escola / projetos 
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Pessoas na comunidade 

Amigos 

Família 



 

 

ATIVIDADES EMPREENDEDORAS – RECURSOS 

 

 

Módulo 5: Jogos/exercícios relacionados com oportunidades de 

empreendedorismo 

Exercício 5.1. Quebra-gelo – à procura de interesses comuns 

 
 

1. O que é que realmente gostaste na escola? 

2. Que tipo de passatempos tem? 

3. Qual foi o último livro que leu? 

4. De que pessoa gosta mais e porquê? 

5. O que é que o surpreendeu recentemente? 

6. Qual foi o último filme que viu? 

7. Como é que é o seu dia de sonho? 



 

  
 

8. Se fosse o diretor da sua instituição/escola/local de trabalho por 1 
ano, o que gostaria de mudar? 

9. Diga três palavras que o descrevam como pessoa. 

10. Se pudesse escolher um lugar onde viver, que lugar escolheria? 

11. Pelo quê e por quem estás grato? 

12. Pode mencionar um momento em que sentiu que teve sucesso, fez 
algo grandioso? 

13. Se ganhasse um milhão de euros, o que gostaria de fazer? 

14. Se tivesse muito tempo livre, que passatempos gostaria de 
experimentar? 

 

 

 


