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Sobre o Projeto 

Título: Empowering young adult learners with Special Educational Needs 
Referência: 2017-1-PT01-KA204-035904 
Duração: de 01-11-2017 a 31-10-2019 
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/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação dos seus 

conteúdos, que refletem apenas as opiniões dos autores. A Comissão não pode ser responsabilidade 

pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas. 
 
    

País Parceiro Contacto 

Cyprus Shipcon info@shipcon.eu.com  

Spain I-Box ibox@iboxcreate.es  

Portugal AEVA Ana.ribeiro@epa.edu.pt  

Lithuania VSI INOVACIJU BIURAS info@inovacijubiuras.lt  

Italy PIATTAFORMA SUD info@piattaformasud.it  
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INTRODUÇÃO 

 
O módulo de suporte IO3 está relacionado com: 

• Competências Empreendedoras 

• Aptidões empreendedoras em prática 

• Jogos / exercícios de desenvolvimento de competências empreendedoras 

O manual de formação tem como objetivo fornecer aos formadores, professores e jovens adultos 

ferramentas e recursos no âmbito do empreendedorismo inclusivo. 

Este manual de formação foi desenvolvido tendo em conta: 

• A investigação feita no IO1 

• Os resultados dos inquéritos realizados após as ações de formação já realizadas no âmbito do 

projeto 

• Sessões incluindo discussões e sugestões após cada atividade de formação, com a participação 

da equipa de formação e dos parceiros do projeto. 

 

Como comentado nos Produtos Intelectuais anteriores do Projeto Senpower (visite www.senpower.eu ) 

o manual visa adaptar a educação para o empreendedorismo aos alunos com NEE, promovendo um 

contexto inclusivo e garantir que todos os alunos com NEE tenham igual acesso à educação para o 

empreendedorismo, combinando várias metodologias de ensino e ajudando os profissionais a dominar a 

temática assim como a educação adaptada. 

Para isso, este IO3 foi projetado para alcançar ou destacar os seguintes problemas principais: 

• A importância de mostrar a diversidade como um valor acrescentado nas atividades ou ações 

empreendedoras, bem como nas equipas de trabalho, graças à visão mais ampla proporcionada 

por pessoas diferentes em comparação com equipas construídas sobre afinidades ou feitas de 

indivíduos semelhantes. 

• A necessidade de usar ferramentas e conteúdos de acordo com a abordagem “aprender fazendo” 

em vez de metodologias (e unidirecionais) utilizadas em salas de aula, de ler e escrever textos 

longos. Neste sentido, os formadores (ou professores) são vistos como facilitadores ou 

motivadores das aprendizagens, e sua principal tarefa é ajudar os alunos a construir o seu 

conhecimento. 

 

Com base na pesquisa anterior feita por todos os parceiros envolvidos no projeto e nos dados obtidos nas 

formações C1 e C2 do Projeto Senpower, o conteúdo abordado neste Produto Intelectual foi dividido em 

5 módulos e apresenta os seguintes materiais: 

http://www.senpower.eu/
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Módulo 1: Sobre mim – Orgulho em mim 

Módulo 2: sobre Empreendedorismo (geral) 

Módulo 3: Tipos de Empreendedorismo 

Módulo 4: Competências Empreendedoras 

Módulo 5: Jogos / Exercícios relacionados com a promoção de competências empreendedoras 

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

opções adicionais e dicas sobre como envolver e motivar os jovens adultos durante as sessões. 

 

Para alcançar os pontos-chave acima mencionados, os seguintes objetivos específicos foram definidos: 

 

1. Promover a diversidade como fator chave em empreendedorismo 

2. A diversidade como valor acrescentado no trabalho em equipas 

3. Oportunidades de diversidade e de empreendedorismo  

4. Tomada de consciência de pontos fortes e como os usar num modo empreendedor  

5. Reforço de competências de comunicação  

 

Os Módulos Senpower  
 
C1 
Módulo 1: Sobre mim – Orgulho em mim 
Módulo 2: Sobre Empreendedorismo (geral) 
Módulo 3: Oportunidades de empreendedorismo num ambiente de aprendizagem 
Módulo 4: Oportunidades de Empreendedorismo no trabalho/social 
Módulo 5: Jogos/exercícios relacionados com oportunidades de empreendedorismo 
  
C2 
Módulo 1: Sobre mim – Orgulho em mim 
Módulo 2: Sobre Empreendedorismo (geral) 
Módulo 3: Tipos de Empreendedorismo 
Módulo 4: Competências Empreendedoras 
Módulo 5: Jogos/exercícios relacionados com o desenvolvimento de competências 
empreendedoras  
 
C3 
Módulo 1: Sobre mim – Orgulho em mim 
Módulo 2: Sobre Empreendedorismo (geral) 
Módulo 3: Pensamento criativo & Empreendedorismo 
Módulo 4: Resolução de problemas & Empreendedorismo 
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Módulo 5: Jogos/Exercícios relacionados com o pensamento criativo & resolução de 
problemas  
  
C4 
Módulo 1: Sobre mim – Orgulho em mim 
Módulo 2: Sobre Empreendedorismo (geral) 
Módulo 3: Trabalho em equipa & Empreendedorismo 
Módulo 4: Experimentação/risco & Empreendedorismo 
Módulo 5: Jogos/exercícios relacionados com o trabalho em equipa, experimentação/correr 
riscos 

  
  

Contextualização dos conteúdos dos módulos 
Envolver participantes em projetos pode promover várias oportunidades de contextos de 

aprendizagem 

 
Bons negócios vêm de boas ideias - formas inovadoras de resolver um problema no mercado, mesmo que 

seja a oferecer bebidas frescas em dias de calor. 

Os empreendedores precisam planear e gerir o seu tempo. Devem desenvolver estratégias e construir 

relacionamentos para ajudá-los a obter os melhores fornecedores para os seus produtos e a promover a 

melhor publicidade boca a boca. 

A partir do exercício sobre Tipos de Empreendedor, sabemos que alguns empreendedores estão 

empregados ou são 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 empreendedoras com ou sem fins lucrativos. 

Este módulo visa aprofundar o conceito de empreendedorismo e promover, com os participantes, 

competências empreendedoras com o objetivo de criar uma pequena empresa. Esta pode ou não ser 

criada no futuro, mas este desafio visa sistematizar todas as etapas necessárias, com base numa 

metodologia de projeto já testada no ensino profissional. 

Nesse sentido, os módulos têm um fluxo de trabalho comum e, no final, todos os participantes terão 

evidências do seu desenvolvimento individual e de grupo: permite-lhes refletir e melhorar, de forma mais 

eficaz, métodos de trabalho e o acesso a uma avaliação formativa, um guia útil no seu próprio processo 

de aprendizagem. 

Este módulo promove o desenvolvimento integral dos participantes em diferentes áreas e justifica-se a 

ser implementado em estabelecimentos de ensino por 3 motivos: 

Primeiro, porque todos os processos de trabalho são compostos por tarefas rotineiras. Depois, porque 

todos os produtos, serviços, instituições e fluxos de trabalho têm que ser desenvolvidos de forma contínua 

e permanente. Por último, porque, de um modo geral, todos os desenvolvimentos com impacto e 

provenientes da ação humana, especialmente as inovações, materializam-se, normalmente, na forma de 

um projeto. 
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Reconhece-se agora que a gestão de projetos, ou seja, a capacidade de utilizar competências 

empreendedoras, de resolver problemas, realizar o trabalho de forma planeada e garantir a qualidade ao 

longo do processo, são considerados elementos-chave e importantes competências profissionais. Nesse 

sentido, este módulo procura desenvolver, de forma integrada e holística, cada um dos elementos numa 

perspetiva de interação de diversas competências e conhecimentos, desde o autoconhecimento, até à 

capacidade de planeamento e realização, passando pela comunicação e competências de relacionamento 

interpessoal 

Para cada atividade, este manual fornecerá as metas, os recursos, as instruções e outras dicas sobre como 

envolver e motivar os participantes durante as sessões. 

 

As atividades terão os seguintes objetivos principais: 

1. Quebra-gelo / atividades de team building; 

2. Desafios criativos que levem à criação de uma pequena empresa 

 

Quebrar as regras 

O jogo funciona reunindo "funcionários" (participantes) com diferentes funções em empresas e dividindo-

os em grupos de duas ou três pessoas. Pode usar "palhetas" coloridas para decidir qual a função comercial 

que representam. 

Depois, dê a cada grupo 10 minutos para responder à questão: 

• Quais as regras a que na sua função terá de obedecer? 

Escrevem-nas no flip chart . 

Depois, pergunte-lhes:  

“Se pudesse fazer desaparecer ou alterar todas as regras que considera estúpidas e que poem em causa 

um bom serviço ao cliente, ou que apenas o impeçam de fazer um bom trabalho, o que fazia e como?”  

Depois das equipas terminarem de encontrar as soluções para as tais "regras estúpidas", peça a cada 

uma que escolha uma para escrever num post-it. Em seguida, peça a cada equipa que coloque esse post-

it num gráfico com dois eixos: 

1. Fácil de implementação 

2. Grau de impacto esperado 

Depois de afixadas todos os post-it, discuta os resultados com os "funcionários". E esteja preparado para 

‘matar’ logo algumas regras. Como o artigo da Inc.com declara: "Prove que está disposto a mudar. Prove 
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que o envolvimento dos funcionários seja um verbo e não um substantivo.” Isso é crucial para 

demonstrar que a opinião dos funcionários sobre atividades consideradas contraproducentes está sendo 

levada a sério. Isso também ajuda a promover a adesão e faz com que os funcionários se sintam mais à 

vontade para trazer ideias à sua atenção. 

Também pode significar a obtenção de forma imediata de soluções inovadoras para os desafios.  

 

Trabalho sem fins lucrativos: envolva os participantes numa causa pela qual se sintam apaixonados. A 

maioria das organizações sem fins lucrativos é gerida por meio de doações. Os participantes podem 

aprender sobre angariação de fundos, trabalhando de perto com organizações sem fins lucrativos - ou até 

mesmo iniciando as suas próprias atividades. 

Use o exercício de mapeamento intermediário, divida os participantes em equipas e deixe que cada uma 

identifique uma oportunidade. Pode haver dois grupos focados nas oportunidades "dentro da escola e 2 

fora da escola". 

Devem escrever o título do projeto no centro e, em seguida, mapear o seu plano de ação usando o 

sistema de mapa mental. 

 

Ramificações dentro do mapa que podem ser consideradas: 

• Pessoas 

• Dinheiro 

• Recursos 

• Construção 

• Legalidade 

• Mercado 

 

Os participantes podem então apresentar os seus projetos como se fosse para um grupo de possíveis 

investidores. 

• Quais serão suportados? 
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Módulo 1: Sobre mim – Orgulho em mim (Competências 

Empreendedoras) 
 
Exercício 1.1 Eu e a teia de aranha 

 

Esta atividade atende às seguintes necessidades de pessoas com Dificuldades Específicas de 

Aprendizagem: Trabalho em grupo, interativo, necessidade reduzida de redação, ou seja, respostas de 

escolha múltipla. Oportunidades para partilhar informações. Atividades sensoriais, incluindo material 

visual e movimento. As atividades são curtas, encenadas e suportam variações nos níveis de concentração. 

 

Objetivo: Esta atividade de quebra de gelo tem como objetivo fazer com que os participantes se 

conheçam para formar uma equipa de negócios. Serão escolhidos aleatoriamente e todos farão os testes 

DDTA e preencherão a matriz. 

De acordo com os resultados, cada participante terá acesso a cada perfil empreendedor e um debate será 

promovido. Em seguida, as posições/funções na empresa serão escolhidos em cada grupo. 

 

Recursos: Teste DDTA / questionário (doc. C2_01_01) e grelha modelo / matrix (doc. C2_01_02) (ver o 

modelo abaixo, nos recursos) 
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C2 – M1 - Exercise 1 

Name: ____________________________________________ 
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Exercício 1.2 (Eu e a teia de aranha) 
 
Recurso – Teste DDTA / questionário (doc. C2_01_01) e grelha modelo / matrix (doc. C2_01_02)  

 

Cada participante deve ler as perguntas (Doc. C2_01_01) e pontuar, em cada linha horizontal, as 

afirmações numeradas de 1 a 4. Não pode haver números repetidos, pois trata-se de ordenar prioridades. 

Depois de todas as linhas pontuadas, os totais são calculados verticalmente.  

 

Cada um desses totais será transposto para uma grelha modelo (Doc. C2_01_02- ver recurso, abaixo) que 

dará uma apresentação gráfica (teia de aranha), a fim de revelar a personalidade empreendedora de cada 

participante. 

Duração: 15 minutos (questionário e modelo de matriz) + 10 minutos (para partilha de experiências). 

 

Objetivos: autoconhecimento, autoavaliação do perfil empreendedor, consciência de que diferentes 

competências são necessárias e importantes num grupo / equipa. 

 

O mentor, para encerrar a sessão, deve promover o debate e concentrar os participantes na descoberta 

da sua “grandeza interior”, com base nos resultados, algo especialmente útil, já que estamos a lidar com 

participantes com necessidades especiais. 
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C2 – M1 
Exercício 2: 
 
Nome: ___________________________________________________ 
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Quais são os perfis dos outros membros da sua equipa? 
 
 

Doers (‘executores’): 
 
 
 

Developers (‘fomentadores’ o que fazem andar para a frente’): 
 
 
 
Team Players (‘jogadores de equipa/que trabalham bem em equipa’): 
 
 
 
 

Analistas: 
 
 
 
 

 

 
Algumas dicas … 
 
 
Os executores gostam de assumir a iniciativa e é por isso que às vezes podem parecer dominantes. Os 
executores assumem responsabilidades e prestam atenção ao progresso dentro da equipa. São orientados 
para objetivos, focalizam-se nos resultados e não gostam que os outros se demorem ou percam tempo. 
 
Os fomentadores/desenvolvedores estão interessados em desenvolver novas ideias e também estão 
preparados para embarcar em novos caminhos. Acham fácil chegar a propostas não convencionais. Rotina 
e tédio são coisas que não gostam. Por essa razão, às vezes, dão a entender aos outros que estão 
inquietos. Os desenvolvedores são criativos e prestam atenção à diversidade da equipa. 
 
Os jogadores da equipa gostam de trabalhar em conjunto com os outros e estão prontos para o 
compromisso. Um bom ambiente de trabalho é muito importante para eles. É por isso que preferem evitar 
discussões. Para os outros, às vezes, podem parecer um pouco reservados. 
 
Os analistas trabalham de forma organizada e rigorosa e esperam que outros membros da equipa ajam 
da mesma forma. Por esta razão, não gostam de trabalhar com pressa ou ter que lidar com situações 
pouco claras. Os analistas são conscienciosos e tentam julgar os assuntos objetivamente. 



Erasmus + project  

Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  

 

14 

 

 

 
 

Módulo 2 – Sobre Empreendedorismo (geral) 
Exercício 2.1  “Não há crise!” 

 

Estes exercícios apoiam o desenvolvimento das seguintes áreas: 

Pensamento criativo e a resolução de problemas, aspetos visuais, não necessitam de envolver a palavra 

escrita, adaptáveis a vários tempos de concentração, interativos, suportam o desenvolvimento de 

memória de curto prazo (função executiva) 

 

Atividade Quebra-gelo inicial:  

Selecione aleatoriamente de 3 a 4 letras do alfabeto de um conjunto de cartões com as letras do alfabeto, 

ou então escreva as letras previamente em pequenos papéis / post-it. Com esses elementos, cada grupo 

deve debater qual a frase a escrever com as mesmas. A ideia é promover o pensamento criativo e dar aos 

participantes a perceção de que a aleatoriedade pode esconder oportunidades de se criar algo de novo. 

O líder do grupo partilha os resultados em grupo. 

Para cada grupo / pessoa: 5 minutos. 

 

Atividade Quebra-gelo inicial (alternativa):  

Recolha 5 itens de diferentes tipos, como por exemplo, uma chávena, uma esferográfica, uma garrafa, 

uma mochila e um relógio. Peça aos participantes para listar vários usos para esses objetos, mas de forma 

criativa. Por exemplo, a chávena pode ser usada como uma caixa de joias ou a mochila pode funcionar 

como uma almofada para descansar. Incentive-os a encontrar respostas malucas e criativas. Será 

surpreendente ver a variedade de respostas que eles dão. 

Para cada grupo: 10 minutos (8 + 2) para discussão e apresentação. 
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Exercício 2.2  Como iniciar uma empresa 

 

Recursos: Modelo de Análise SWOT (ver abaixo) esferográficas/lápis, folhas de papel. 

Com base em testes anteriores, identifique o que é ser empreendedor, dando a oportunidade de se 

formar uma empresa com três atividades diferentes: 

 

1. Definição de objetivos/metas a alcançar; 

2. Estudo de marcado básico / Análise SWOT; 

3. Criação de um logótipo. 

 

Cada grupo (4-5 elementos) deve discutir e redigir as ideias para uma possível ação empreendedora numa 

folha de papel, quais os objetivos, quais os recursos necessários e deve criar uma imagem corporativa 

para a mesma empresa. 

 

Como alternativa, no que diz respeito à criação do logótipo, o grupo pode descrever as principais 

características que devem compor o logótipo para a empresa (ideias, formas, cores). 

Após 60 minutos, terão mais 5 minutos (por grupo) para partilhar criativamente a ideia de empresa, que 

situação / problema querem resolver e o que os motivou nessa escolha. 

 

O mentor, para encerrar a sessão, deve reforçar a ideia de que as crises promovem oportunidades, 

partilhando uma frase emblemática ou um vídeo. 
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Exercício 2.2 

MODELO DE ANÁLISE SWOT  

 
 

FATORES INTERNOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FATORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESUMO DA ANÁLISE 
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Módulo 3: Tipos de Empreendedorismo 
Exercício 3.1: Um objetivo em 5 lugares diferentes 

 

Este exercício tem curtos períodos de concentração, cada um estimulando a discussão, a interação e a 

partilha de ideias. Requer apenas conseguir desenhar (não é preciso escrever) e favorece a tomada de 

decisões através da demonstração de processos de pensamento. Os participantes podem usar este 

módulo para o desenvolvimento de competências de negociação e de comunicação. 

 

Empreender não é necessariamente ter lucro. Um empreendedor é alguém que mobiliza competências, 

conhecimentos e recursos. Existem vários tipos de empreendedorismo e o importante é que os 

participantes possam entender as dificuldades e oportunidades em cada ambiente. 

 

Como iniciar uma empresa …num ambiente diferente: 

 

Esta atividade visa promover a consciencialização dos participantes para os diferentes ambientes em que 

podem ser empreendedores e como superar as dificuldades e vencer. 

 

Recursos: papel cenário (15m), canetas de feltro, folhas de papel. 

 

Haverá cinco conjuntos diferentes (ambientes) em que as empresas criadas devem adaptar-se para atingir 

os seus objetivos. Cada grupo pode alterar um pouco os seus objetivos, serviços ou produtos de acordo 

com cada cenário. Não é obrigatório para cada empresa obter lucro, pois a empresa pode ser de teor 

social, trabalhando o empreendedorismo social. 

Cinco cenários podem ser traçados por cada grupo: um deserto, uma ilha tropical, um iceberg polar, uma 

cidade antiga no respetivo país ou uma paisagem lunar. 

 

Cada cenário será o ambiente no qual irão fundar a sua empresa e terão que se adaptar ao mesmo. Para 

fazer isso, cada grupo deve identificar: 

 

• Quem será o público? 

• Quais são as necessidades do contexto? 

• Quais os recursos necessários? 

• Quais as principais mudanças que terão de fazer? 

• A empresa será lucrativa / sustentável? Porquê? 

• Quais são os benefícios de sua empresa / organização em termos de Impactos sociais, ecológicos, 

culturais, tecnológicos? 
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Cada grupo terá 10 minutos para trabalhar em cada um dos cinco ambientes e estar imerso nos 

desafios que cada um deles impõe. Depois disso, cada grupo apresentará as suas soluções para os 

problemas e debaterá com os outros para, se possível, melhorar suas próprias ideias. Cada grupo terá que 

anotar as alterações feitas para adaptar a empresa a cada ambiente. 

 

Cada grupo também irá anotar a análise que fez sobre as partes interessadas envolvidas em cada cenário 

(5 minutos por cenário / grupo) 

 

Para terminar a sessão, o mentor reforçará a ideia de que existem vários tipos de empreendedorismo, 

inclusivamente o empreendedorismo social, que não pretende ser rentável. 

Um vídeo ou uma pequena história deve ser apresentada para ajudar os participantes a entender que, 

apesar da área de negócios, uma empresa pode promover o empreendedorismo social 

 

Recurso adicional: https://www.entrepreneur.com/article/244210  

 

 

  

https://www.entrepreneur.com/article/244210
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Módulo 4: Competências Empreendedoras 
 
Este módulo aprofunda as aptidões e competências exigidas num empreendedor de sucesso. Atividades, 

jogos e exercícios são selecionados para apoiar a aprendizagem experiencial e permitir que os 

participantes identifiquem competências e as suas próprias aptidões. 

 

Estas atividades apoiam a formação de equipas / trabalho em equipa, a comunicação, a negociação, o uso 

de recursos, a tomada de decisão, aspetos sensoriais e inclui a competitividade, embora dentro de cada 

grupo, seja necessária a colaboração e a partilha de ideias. Os participantes têm a oportunidade de 

reconhecer as suas próprias características positivas e a sua função natural em termos de trabalho em 

grupo / equipa. 

 

Exercício 4.1: Atividade quebra-gelo inicial – Desafio Marshmallow  

O desafio marshmallow é uma atividade que incentiva os participantes a valorizar o planeamento, a 

discussão e o trabalho em equipa. 

Consiste em construir uma torre com paus de espaguete (20), corda (0,5 m), fitas adesivas (0,5 m) e um 

marshmallow. O marshmallow deve estar no topo da torre. A equipa vencedora é aquela que conseguir 

construir a maior torre dentro do tempo estabelecido. Tempo estimado: 20 a 25 minutos. 

Depois disso, cada grupo apresentará o resultado e deve pensar no que deveria ter feito de forma 

diferente, se a estratégia utilizada foi eficaz e porquê (15 minutos). Cada grupo deve anotar as principais 

conclusões do exercício (5 minutos). 

 

Exercício 4.2 

 ‘Lixo Tóxico -  Encorajar a resolução de problemas numa equipa. 

A atividade é benéfica para estimular abordagens criativas, a coordenação motora forte e a capacidade 

de trabalhar em grupo, mas cada uma com funções específicas. 
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Lixo tóxico (para  6 pessoas): 

4 copos de papel ou plástico  

2,2 m de fio,  

12 bolas pequenas ou algum arroz, açúcar ou 

semelhante 

Elásticos 

2 comprimentos de corda 

 

Para um exercício de maior dimensão, use baldes em vez de copos. 

Para o exercício de menor dimensão, use a corda para fazer um círculo de pelo menos 30 cm de diâmetro 
no chão para representar a zona de radiação de lixo tóxico. Quanto maior a dimensão de radiação, mais 
difícil é a atividade. Coloque o copo no meio da zona de radiação e encha-o com água, arroz ou bolas para 
representar o lixo tóxico.  

 

Coloque o outro copo ou balde a aproximadamente 9-15 m de distância (é o copo de neutralização). 
Quanto maior a distância, mais difícil é a atividade. 

Coloque os outros utensílios (ou seja, objetos que possam distrair ou dificultar o processo) numa pilha 
perto do círculo da corda. 

Orientações 

O desafio é que o grupo descubra como transferir os resíduos tóxicos do pequeno balde para o balde 
grande, onde serão "neutralizados", usando apenas o equipamento fornecido e dentro de um período de 
tempo. O lixo vai ‘explodir e destruir o mundo’ depois de 20 minutos, se não for neutralizado. 

Qualquer pessoa que se aventurar na zona de radiação sofrerá ferimentos e possivelmente até morte, e o 
derramamento criará morte e destruição parcial. Portanto, o grupo deve ter como objetivo salvar o mundo 
e fazê-lo sem prejuízo para os membros do grupo. 

O círculo de corda representa a zona de radiação emanada dos resíduos tóxicos do balde. Enfatize que 
todos devem manter uma distância (raio do círculo) dos resíduos tóxicos onde quer que estejam, caso 
contrário, sofrerão ferimentos graves, como a perda de um membro ou mesmo a morte. 

Dê ao grupo algum tempo de planeamento, antes de agirem, por exemplo, 5 minutos. Em seguida, dê-
lhes, por exemplo, 15 ou 20 minutos para resolverem o problema. 

Notas facilitadoras  

O jogo Lixo Tóxico não é fácil e a maioria dos grupos irá beneficiar se tiver algum apoio durante o mesmo. 
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A solução envolve prender os fios ao copo (ver figura), em seguida, cada elemento com o seu 
fio, guia, levanta e puxa o copo com o lixo tóxico, até chegar ao copo da neutralização. 

Se alguém violar a zona de resíduos tóxicos, indicada pelo círculo, aplique uma multa, por exemplo, 
perda do uso de membros (pôr a mão atrás das costas) ou função (por exemplo, vendas nos olhos se a 
cabeça entrar na zona) e que durará o resto do jogo. Se uma pessoa entra completamente na zona, 
morre e deve ficar de fora o resto da atividade. 

Se o grupo se esforçar para descobrir o que fazer na atividade, ajude-os a discutir. 

Se o grupo derramar inteiramente o lixo, discuta com eles a falha catastrófica (todos morrem), convide-
os a discutir o que aconteceu de errado e como podem fazer melhor, depois encha o recipiente e deixe-
os tentar novamente. 

Ideias que podem alterar o nível de dificuldade da atividade: 

Ajustar o tempo 

Ajustar a distância entre os copos/baldes 

Incluir obstáculos entre os copos/baldes 

Processamento de Ideias 

Há, invariavelmente, muitas comunicações e decisões importantes durante o exercício que 
proporcionam muitas questões no final. 

O exercício tende a expor naturalmente processos e questões relacionadas com muitos aspetos do 
trabalho em equipa, incluindo a cooperação, a comunicação, a confiança, o empoderamento, a tomada 
de risco, o apoio, a resolução de problemas, a tomada de decisões e a liderança. 

Pode ser filmado para posterior análise e discussão. 

Qual o sucesso do grupo? e.g., considere: 

Quanto tempo durou? 

Houve algum derramamento? 

Houve feridos? (Muitas vezes, na euforia de terminar, os participantes ignoram os seus erros e 
parecem despreocupados com lesões e mortes causadas por descuido ao longo do caminho. 
Certifique-se de que há uma avaliação objetiva do desempenho - raramente é "perfeita") 

Quão bem lidou o grupo com este desafio? (por exemplo, de 1 e 10?) 

Qual foi a reação inicial do grupo? 

Que aptidões foram necessárias para o grupo ter sucesso? 

O que é que um observador externo teria visto como pontos fortes e fracos do grupo? 

Como é que o grupo chegou às suas melhores ideias? 

O que é que cada membro do grupo aprendeu sobre si mesmo enquanto elemento de um grupo? 

Que lições o grupo aprendeu com este exercício que podem ser aplicadas em situações futuras? 
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Exercício 4.3 Como criar uma empresa: 

 

Analisar o meio ambiente é fundamental em todas as novas empresas. Cada grupo deve ver as 

oportunidades e os desafios e registá-los (Doc. C2_04_01 e C2_04_02 - análise e matriz das partes 

interessadas). (Ver abaixo) 

No primeiro documento, os participantes devem cadastrar todas as partes interessadas: entidades 

(pessoas ou empresas) envolvidas no projeto, utilizando o documento em anexo (C2_04_01): cada círculo 

representará o contexto direto e indireto, respetivamente. No primeiro círculo, o participante deve 

identificar as entidades diretamente afetadas pelo projeto; no segundo, deve identificar as entidades 

afetadas / envolvidas pelos resultados do projeto. 

No segundo documento (C2_04_02), as partes interessadas são listadas (de acordo com sua importância 

no desenvolvimento do projeto) e, para cada um, o participante atribuirá uma pontuação. No eixo x 

(vertical) serão pontuados aqueles que têm influência no projeto (eg: decisores). 

 

No eixo Y (horizontal) serão pontuados aqueles que são influenciados pelo projeto (ex: trabalhadores da 

fábrica). A ideia é que os participantes tenham um layout visual das pessoas envolvidas no projeto e o seu 

grau de importância (função) durante o desenvolvimento e até à conclusão. 

A ‘atitude’ de cada parte interessada será marcada da seguinte maneira: 

 

++ muito positiva 

+ positiva 

0 neutra 

- negativa 

- - muito negativa 

 

Os participantes devem perguntar-se quais são as consequências da implementação do projeto para as 

partes interessadas, o papel que desempenharão e o que ganharão com o sucesso do projeto / o que 

perderão se o projeto não for bem-sucedido. 

 

A ideia é melhorar a capacidade de avaliação de riscos por parte dos participantes e promover a 

importância de se criar parcerias. As novas empresas devem concentrar-se nas competências 

comunicacionais e de negócios para promover a troca direta de serviços e reduzir os custos operacionais 

/ financeiros. 

 

Duração: 30 minutos 

 

O mentor deve encorajar os participantes a apresentar a sua análise e os resultados do trabalho em equipa 

(5 minutos por grupo). Depois disso, deve-se reforçar que o trabalho em equipa é uma competência 

essencial. No entanto, todo trabalho em equipa depende de um conjunto de características pessoais: 

perseverança, capacidade de fazer escolhas, esperar (ou não) pelo retorno de um investimento, fazer 

sacrifícios e a motivação que se tem por algo / por um objetivo. 
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C3 – M4 – Exercício 1: 
O contexto direto e indireto de projetos empreendedores: 
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C3 – M4 – Exercício 2: 
Os riscos, as partes interessadas e os impactos num Projeto empreendedor: 
 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

   

 

 

MÉDIO 

 

 

 

   

 

 

 

BAIXO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

BAIXO 

 

MÉDIO 

 

ALTO 

    

 
No eixo vertical, devem ser registadas e numeradas as partes interessadas de acordo com a sua 
influência no projeto. 
No eixo horizontal, devem ser registadas e numeradas as partes interessadas de acordo com o impacto 
que vai sofrer com o projeto. 
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Módulo 5: Jogos/exercícios de promoção de competências 

empreendedoras 
 
Nesta seção, os participantes têm a oportunidade de trabalhar de forma colaborativa em grupos e 

individualmente. O exercício usa aptidões visuais, pode ser adaptado à imagem, escrita ou verbal, e 

reforça a empatia e o empreendedorismo social. A linguagem e foco do exercício é a ‘do momento’, ou 

seja, refere-se à tecnologia com a qual os participantes estarão familiarizados (ipad, storytelling) 

 

Exercício 5.1 iPath 

O principal objetivo é que cada grupo / empresa analise o caminho para o sucesso e o que é necessário 

de acordo com os objetivos previamente definidos. Melhor ainda, a ideia de que a resolução de problemas 

e as competências empreendedoras não são ensinadas, apenas exercitadas e aperfeiçoadas através da 

prática. 

Esta atividade pretende reforçar a ideia de que as inovações surgem da necessidade de se resolver um 

problema qualquer. 

 

Recursos: folhas de papel, esferográfica e lápis (de cor)  

 

Num primeiro momento, pede-se aos participantes que trabalhem individualmente (5 minutos) e pensem 

num problema ou aborrecimento que as pessoas que eles conhecem frequentemente tenham. O mentor 

deve ajudá-los a concentrarem-se em problemas específicos (por exemplo, pessoas com deficiência, 

participantes com necessidades especiais) ou em contextos específicos (por exemplo, países em 

desenvolvimento, países em situação de pós-conflito). Cada participante deve apresentar as suas próprias 

conclusões, escritas, desenhadas ou verbalmente, dependendo das necessidades do grupo específico ou 

da escolha pessoal do participante. 

 

Depois, é solicitado aos participantes que formem grupos de 4 a 5 pessoas, discutam durante 15 minutos, 

cada uma de suas ideias e decidam sobre uma solução que pode ser melhor resolvida com uma aplicação 

smartphone. 

 

O próximo passo é desenhar um grande iPad numa página e esboçar uma aplicação (App). (10 minutos) 

Cada equipa apresenta o problema que procuram resolver e a sua solução através de uma aplicação, a 

todos os presentes. Cada grupo deve ser convidado a comentar e melhorar as aplicações dos outros 

grupos. (5 minutos por grupo). 

O mentor, para terminar a sessão, deve concentrar-se em duas características principais do 

empreendedorismo: sentimento pessoal, ideias e convicções são fundamentais para se tornar um 

empreendedor. Por outro lado, as melhores inovações e os melhores resultados vêm de um grupo/equipa, 

pois refletem várias maneiras de ver e analisar problemas reais. 
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Exercício 5.2 O looooongo caminho para o sucesso … 

 

Recursos: Desenho/mapa com estradas, recortes de bonecas, pedras e lanternas, cola e canetas / lápis. 

Desenvolvimento: Cada participante recebe um desenho de uma estrada com montanhas ao fundo, 

alguns recortes de bonecas ou bonecos de papel, recortes de pedras e de lanternas. 

 

Cada participante / grupo deve: 

Escrever nas montanhas qual é o seu projeto pessoal, para onde quer ir. 

Colar uma boneca numa saída na estrada. 

Colar um segundo boneco no ponto da estrada onde está hoje. 

Cola pedras, ou seja, obstáculos estruturais, que o impedem de chegar onde quer. Dê nomes às pedras. 

Colar Lanternas, instrumentos de significado, ferramentas que ainda precisa para superar as rochas e 

chegar às montanhas; dê nome às lanternas. 

Todos olham uns para os outros. Agrupar por identificação, no máximo, três ideias. 

Eles terão uma ideia, então, de que treinar e alcançar o sucesso é um processo em que o que importa é 

andar para a frente e saber o que se tem de alcançar, que obstáculos comuns, quais as lanternas comuns. 

No final, o mentor deve explicar a todos os empreendedores que a chave para o sucesso é a aprendizagem 

ao longo da vida, que devemos estudar sempre, para estarmos prontos a inovar e a revolucionar o 

mercado de trabalho. Esta atividade deve ter um mínimo de 30 minutos antes da discussão em grupo. 

 

Exercício 5.3- Conversar à sombra: 

 

Cartão / folhas com temas específicos, contextos e antecedentes históricos, flipcharts / folhas de papel, 

canetas / lápis (cor). 

 

Entender pontos de vista diferentes é uma maneira de perceber melhor um assunto / tópico. Todos os 

participantes recebem umas folhas com a identificação de uma personagem: podem incluir género, idade, 

estado civil (casado, solteiro, quantos filhos, etc), ocupação, habilitações literárias e acontecimentos 

significantes anteriores na vida. O grupo também recebe um evento histórico ou tópico similar. Em vez 

de cartões escritos, os participantes podem, também, receber imagens específicas. 

Os participantes podem criar gráficos de identidade em colaboração uns com os outros para determinar 

o ponto de vista dos seus personagens (20 minutos por personagem) 

Quando puderem representar adequadamente a sua personagem, o que se segue é uma “conversa na 

sombra”: cada participante deve saber discordar de forma respeitosa! Conte com pelo menos 15 minutos 

para cada conversa. 

 

No final, o mentor deve promover a noção de que diferentes pontos de vista (e coerência pessoal), bem 

como a capacidade de defender os respetivos argumentos e respeitar as perspetivas dos outros, são 

essenciais para o espírito empreendedor! 
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Exercício 5.4 Torre Jenga  

Esta atividade é sobre comunicação, design, criatividade e observação. Competências-chave 

empreendedoras.  Um excelente exercício para a memória visual, trabalho em equipa e design thinking. 

 
Útil para exercitar a memória visual, a Comunicação e a criatividade.                                                       

 Vai precisar de 1 caixa de Jenga Bricks e de uma tela 

pequena. 

É importante dispor de muito espaço para que as pessoas 

não se ouçam umas às outras. 

 

Divida os grupos em:  

1.Diretores / Criadores,  

2.Gerentes de operações,   

3. Supervisores 

4. Operadores 

 
Quando o Diretor terminar o seu modelo, convida o gerente de operações a examiná-lo por 1 minuto - o 

gerente de operações deve então informar verbalmente ao supervisor o que viu. Por sua vez, o supervisor 

deve instruir o operador, que construirá o modelo de réplica. 

É muito raro que o modelo final esteja correto - e quanto mais complicado, mais difícil é. 

Discussão: como esta atividade pode ser melhorada – e se fosse uma empresa com uma linha de produção 

ou um produto mal montado? 

O exercício pode então ser repetido usando palavras escritas ou diagramas de instruções, mostrando que 

o visual é muito mais confiável do que a palavra falada. Também uma oportunidade para falar sobre como 

as pessoas a conversar entre si podem alterar os factos, o que pode causar grandes problemas. 

 

1. Materiais  

 
 
 
 
 
 
 

 

É dado a cada diretor um número de 

‘tijolos’ e pedido que crie um modelo de 

uma casa, usando todos os tijolos. Pode 

adicionar outros objetos para tornar a 

atividade mais interessante, mas cada grupo 

deve ter um conjunto semelhante de objetos.  

Tudo deve ser feito atrás da tela.  
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2. Criadores a construir a casa 

 
 
 
 

3. Casas desenhadas 

 
 
 
 
 
 
 

4. Gerentes de operações olham e instruem os 

supervisores como construir a casa e, depois, os supervisores ensinam os operadores a fazê-lo.  
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Exercício 5.5 Pipeline 

 

Uma ótima atividade para ilustrar como a competência empreendedora da solução de problemas se aplica 

a equipas e indivíduos. Somente trabalhando juntos, a equipa pode ter sucesso e cada um tem um papel 

importante a desempenhar. Com mais de uma equipa, também incentiva a competitividade. 

Esta atividade foi selecionada porque requer coordenação conjunta, atenção e capacidades motoras. 

 

Nesta atividade, a equipa tem que transportar berlindes ou pequenas bolas desde a linha de partida até 
à linha de chegada, usando apenas tubos de PVC. 

Recursos: 

Tubos de PVC de vários comprimentos 
Berlindes / bolinhas  
Uma caixa de dimensão média 
 
Espaço necessário: Médio. No Interior e no exterior. 
Tamanho do grupo: 8 – 20 participantes 
Tempo Total: 40 minutos 

▪    10 minutos para resumir e preparar 
▪    15 – 20 minutos para a atividade 
▪    10 minutos para rever e concluir 

 
Preparação 

• Configure uma linha de partida e uma linha de chegada para a atividade. Quanto mais pessoas 

tiver no grupo, maior deverá ser a área de jogo. Se estiver dentro de casa, pode usar toda a 

extensão do compartimento. 

• Coloque a caixa atrás da linha de chegada - a equipa tem que depositar os berlindes/ bolinhas 

na mesma depois de os transportar pela área de jogo.  

 
Gerir a atividade 

• Explique a atividade: The team has to work together to transport 15 marbles from the start line 

to the container at the finish line. The catch: they cannot use their hands to move the marbles! 

They must only use the provided PVC pipes as the method of transportation. A equipa tem que 

trabalhar em conjunto para transportar 15 berlindes desde a linha de partida até à caixa, na 

linha de chegada. Obstáculo: não podem usar as mãos para transportar os berlindes! Só devem 

usar os tubos de PVC fornecidos como método de transporte. 

• É dado à equipa 5 minutos de preparação. 

• Quando estiverem prontos, iniciam a atividade. O facilitador dirá o tempo que a equipa tem 

para terminar a tarefa. 

• Se tiver tempo, repita esta atividade várias vezes para dar à equipa uma oportunidade de 

melhorar os seus tempos. 
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Regras 

• A equipa tem de iniciar a atividade com todos os seus elementos atrás da linha de partida. 

• Cada elemento deve usar o seu tubo pelo menos uma vez, para transportar cada berlinde.  

• Apenas se pode transportar um berlinde de cada vez. 

• Se um berlinde cair do tubo, o elemento tem voltar ao início. 

• O berlinde tem de ser colocado na caixa na linha de partida. 

 
Resultados de aprendizagem 

• Planeamento 

• Resolução de problemas 

• Comunicação 

• Cooperação 

• Alocação de recursos 

 
Variações 

• Para tornar a atividade mais difícil, construa uma "pista de obstáculos" pela qual a equipa 

precisa passar para transportar os berlindes. 

• Limita o número de tubos de PVC (ou seja, nem todo participante tem um tubo, mas todos têm 

que usar um para concluir com sucesso o desafio). 

• Retire a limitação de transportar apenas um berlinde de cada vez - isso faz com que a equipa 

comunique melhor e seja capaz de realizar multitarefas de maneira mais eficaz. 

• Use comprimentos menores de tubos para aumentar o nível de trabalho em equipa e a 

coordenação necessária para concluir o desafio 

• Desafie o grupo a definir o seu próprio limite de tempo para concluir a atividade. Temporize a 

atividade e discuta com o grupo o tempo previsto e o tempo realmente utilizado.  

• Para introduzir um elemento de criatividade, dê à equipa a tarefa de construir os seus próprios 

tubos (usando materiais como papelão, folhas de plástico, fita adesiva, elásticos etc) em vez de 

lhes dar tubos de PVC. 

 
Avaliação: 
Questões a colocar: 

• Como é que a sua equipa abordou o desafio? 

• Surgiu um líder? Se sim, como é que o líder ajudou a tornar a equipa mais eficiente na conclusão 

da tarefa? 
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• Que problemas encontraram durante a atividade? 

• Por que é que a comunicação foi importante nesta atividade? 

• O que é que aprenderam nesta primeira volta? Como é que a equipa melhorou os seus tempos 

nas voltas seguintes? 

• O que é que aprenderam com este desafio no seu todo? 

 

 

 
1. Discussão, brainstorming 

 

2. Lugar da atividade  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ação 
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Exercício 5.6 Aviões de Papel  

Esta atividade ilustra as competências empreendedoras, incluindo o pensamento criativo, o trabalho em 
equipa, a solução de problemas, o pensamento fora da caixa, usando o pensamento estratégico. 

É extremamente visual e pode exigir alguma destreza.  

20 minutos 

 
 

Vai precisar de grupos de 2 ou mais pessoas, uma folha de flip-chart 
para cada equipa. 

Necessário, também, uma corda, fita adesiva ou semelhante para 
marcar a linha de partida e de chegada e um conjunto de instruções 
escritas para cada equipa.  

 

 

É comum que as equipas ignorem a instrução de usar os 3 minutos para delinearem a estratégia e entrem 
direto na construção dos aviões. Deste modo, é muito provável que eles esqueçam de que ninguém disse 
nada sobre as caraterísticas dos aviões e de que eles devem voar individualmente. Assim, estamos à 

 

Regras : Em Equipa -  
 
• A equipa vencedora é a que passar mais aviões de papel além da fita adesiva 

 
• Têm 3 minutos para delinear a estratégia  

 
• Têm 5 minutos para construir os aviões e fazê-los passar além da fita adesiva  
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procura de ideias criativas para levar os aviões a cruzar a linha - ou seja, por exemplo, fazer vários 
aviões com pequenos pedaços de papel, amachucá-los todos numa bola de papel, e depois atirar essa bola 
sobre a linha, etc. 

 

1. Brainstorming, planeamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O lugar da atividade (linhas de início e de fim) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Ação – levar os aviões do início ao fim 
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Exercício 5.7: O quadrado perfeito 

Esta atividade promove aprendizagem sobre liderança, o trabalho em equipa, a comunicação e o 

trabalho em equipa.  

Tempo: 15 - 30 minutos 

Número de participantes: 5 - 20 pessoas 

 

Ferramentas necessárias: Uma corda comprida e uma venda para cada pessoa  

Regras: Coloque os participantes num círculo a segurar na corda. Depois, diga-lhes para colocarem a 

venda e pôr a corda no chão. Peça a todos para darem uns pequenos passos para fora do círculo. Depois, 

peça a todos para regressarem ao lugar e tentarem fazer um quadrado com a corda sem tirarem as 

vendas. Defina um limite de tempo para tornar a atividade mais competitiva. Para dificultar, peça a todos 

para permanecerem em silêncio.  

Objetivo: Centra-se em boas competências de comunicação e de liderança. Ao instruir a equipa a ficar em 

silêncio, o jogo exige também o voto de confiança em toda a equipa, permitindo que os respetivos 

membros se guiem na direção certa.  

 
1. Antes do jogo começar 
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2. Ação. Formando um quadrado perfeito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Ação. 

Formando um quadrado perfeito  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Referências 

Páginas 12  16, 28, 29 - DDTA testes / Questionários: Michael Gessler & Jürgen Uhlig-Schoenian  (Gestão 

de Projeto: Setting the Standards, 2011). 

 


