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O que é o Empreendedorismo?  

O empreendedorismo refere-se a uma capacidade individual para 

colocar as ideias em prática, é necessário o desejo de agir e 

determinação. 

Requer criatividade, inovação e o assumir de riscos, bem como a 

capacidade para planear e gerir projetos com vista a atingir 

determinados objetivos. 

O ato de empreender revela-se uma atitude dinâmica perante a 

realidade, face a determinados contextos. 

É por isso que se associa, regra geral, o empreendedorismo à 

inovação, pois o/a empreendedor/a tende a realizar as suas ações 

de forma diferente, para obter resultados diferentes e, nesse 

processo de inovação, está a desconstruir a realidade para a recriar. 

 

 

 



Características que um empreendedor deve ter 

 São visionários; 

 Sabem tomar decisões; 

 Indivíduos que fazem a diferença; 

 Exploram as oportunidades; 

 São determinados e dinâmicos; 

 Dedicados e otimistas 

 Independentes; 

 Líderes; 

 Organizados; 

 Inteligentes; 

 Assumem riscos; 

 

 

 

Objetivos do empreendedorismo 

 Conduzir ao desenvolvimento económico produzindo e 
distribuindo riquezas e benefícios para a sociedade; 

 Ser o seu próprio patrão; 

 Seguir os seus sonhos; 

 Ganhar mais dinheiro; 

 Definir os seus horários 

 

Tipos de Empreendedores 

 Empreendedor interno 

É aquele que atua dentro das organizações, as inova e que 
as faz crescer. 

É funcionário da empresa e tem características 
empreendedoras. 

 Empreendedor externo 

É o dono ou o sócio da empresa. Procura criar riqueza. 

 

 

 

 

 



Empreendedorismo nas escolas  

Métodos que podem ser aplicados  

Design thinking  

Trata-se de uma abordagem que procura a solução de problemas 

de forma coletiva e colaborativa.  

O processo consiste em juntar a experiência cultural, a visão do 

mundo e os processos inseridos na vida dos indivíduos.  

Assim, os problemas são apresentados para que seja construída 

coletivamente uma resolução. 

 

 

 

Ludificação 
 
São adotados jogos para reter a atenção dos alunos. 

Os jogos são usados para promover competições e priorizar a 

socialização. 

Cada jogo apresenta diversos desafios diferentes favorecendo 

assim o desenvolvimento de características que um empreendedor 

deve ter 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 
  
Trata-se de uma aprendizagem focada na construção de 

conhecimento através da realização de um trabalho de estudo com 

longa e contínua duração. 

Assim, é iniciado um processo de pesquisa, e para que isso ocorra, 

é preciso começar com um problema desafiador, sem respostas 

fáceis que possam ser obtidas rapidamente, por exemplo, no 

Google.  

É necessário estimular a imaginação, incentivando os alunos a ir 

atrás de soluções. 

 

 

 

 

Aprendizagem Invertida 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 

Na nossa opinião, o tema deste trabalho - Educação para o 

Empreendedorismo, foi bem desenvolvido e enriquecedor para o 

conhecimento.  

Achamos que o empreendedorismo é muito importante, 

principalmente, na educação, dado que contribui para a formação de 

pessoas capazes de encontrar diferentes e inovadoras soluções 

para os possíveis problemas.  

Para que sejam preenchidas as necessidades nas futuras propostas 

de trabalho, focadas na inovação e na resolução de problemas, o 

empreendedorismo na escola é então fundamental. 

Para além disso, é também bastante importante dado que melhora 

a concentração dos alunos e estimula a criatividade e o empenho 

com o uso de novas metodologias, assimilando-se assim melhor os 

conteúdos e melhorando as notas. 

Assim, o empreendedorismo nas escolas tem inúmeros benefícios 

tais como a independência, o conhecimento de habilidades, a 

noção de responsabilidade, o estímulo à criatividade e ao 

desenvolvimento de liderança, aumento da autoconfiança e a 

compreensão do avanço da tecnologia. 

 

 

 

 

 

Bibliografia  

https://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-empreendedorismo 

(outubro 2020) 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm (outubro 

2020) 

https://www.empreendedor.com/empreender-em-portugal/ 

(novembro 2020) 

http://apevt.pt/2019/10/03/aprendizagem-baseada-em-projetos-

tudo-o-que-voce-precisa-saber/  

(novembro 2020) 

https://escolasdisruptivas.com.br/metodologias-

inovadoras/empreendedorismo-na-escola-por-que-e-tao-

importante/ (novembro 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.empreendedor.com/empreender-em-portugal/
http://apevt.pt/2019/10/03/aprendizagem-baseada-em-projetos-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
http://apevt.pt/2019/10/03/aprendizagem-baseada-em-projetos-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
https://escolasdisruptivas.com.br/metodologias-inovadoras/empreendedorismo-na-escola-por-que-e-tao-importante/
https://escolasdisruptivas.com.br/metodologias-inovadoras/empreendedorismo-na-escola-por-que-e-tao-importante/
https://escolasdisruptivas.com.br/metodologias-inovadoras/empreendedorismo-na-escola-por-que-e-tao-importante/

