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A CIM REGIÃO DE COIMBRA

Mapa do Território
Região de Coimbra

É a maior Comunidade 
Intermunicipal do País.

Com cerca de 460 mil habitantes, integra 19 
municípios de três distritos distintos (Coimbra, 
Aveiro e Viseu), tendo uma área de 4336 Km2.

Tratando-se de uma região que abrange dezanove 
municípios é inevitavelmente uma região muito 
heterogénea, sendo esta heterogeneidade percetível tanto 
ao nível das características da população, população 
residente, densidades populacionais, nível da estrutura 
etária e nível de escolaridade, assim como ao nível dos 
perfis da região litoral vs. interior e rural vs. urbano.
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A CIM Região de Coimbra é um território onde a excelência 
do ensino e da geração de conhecimento e inovação é um 

baluarte. Onde o investimento na mobilidade, saúde, 
educação, ciência e tecnologia é a principal estratégia de 

valorização da diversidade e dos modos de vida locais. 

A CIM Região de Coimbra é a força que nos une.

“

”



5

Imagine.

Create.

succeed

A N O  L E T I V O  2 0 1 8 - 2 0 1 9

E M P R E E N D E D O R I S M O  N A S  E S C O L A S

6ª edição



6

APRESENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO

Já imaginaram uma escola em que as salas de aula funcionam como ateliers 

criativos, como polos de investigação e desenvolvimento ou como 

departamentos de uma empresa?

Onde o recreio é uma incubadora de ideias criativas e a comunidade local é 

uma rede de parceiros que permite transformar essas ideias em verdadeiros 

casos de sucesso?

Preparem-se para dar asas à imaginação, levar a criatividade ao limite e 

participar ativamente na mudança da escola, da comunidade e do mundo!

A 6ª EDIÇÃO COMEÇA AGORA!

Imagine. Create. succeed

Imagine. Create. succeed
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Além da imagem renovada, algumas das
principais novidades da 6ª edição são: o
reforço da interdisciplinaridade, o currículo
ainda mais integrado e atrativo, a inclusão de
novos desafios e as novas competências a
desenvolver por alunos e professores.

Chamar a atenção de pessoas talentosas,
apoiar quem tem ideias inovadoras e criativas
e quer pôr “mãos à obra”, dar palco a quem
gosta de falar em público e desafiar quem
tem medo, garantindo o desenvolvimento
das suas competências.

É um Projeto Educativo de promoção de
competências, promovido pela CIM Região
de Coimbra, composto por ações de
capacitação e programas específicos,
destinado a professores e alunos do 1º ciclo,
2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário.

IMAGINE. CREATE. SUCCEED.? QUAIS AS NOVIDADES?O QUE SE PRETENDE?

O Imagine. Create. Succeed. surgiu da vontade de criar um ecossistema educativo vibrante, 

proativo e colaborativo, onde a comunidade educativa é desafiada a interagir com o mundo 

real e a encontrar formas de o valorizar, promover e desenvolver.

“O Homem sonha e a Obra nasce!”
FERNANDO PESSOA

Imagine. Create. succeed
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Desenvolver o currículo escolar, tornando-o mais atrativo

e desafiante, garantindo que professores e alunos se

tornam capazes de alcançar:

1. IMAGINAÇÃO INFINITA
Criando as condições de excelência para  promover, na educação escolar, a capacidade 
para imaginar, sonhar, ver o amanhã, pensar à frente e mudar o hoje para melhor

2. CRIATIVIDADE ESPONTÂNEA 
Apoiando a geração de ideias diferenciadas, originais, novas, disruptivas, futuristas,
conceitos e protótipos, capazes de mudar a escola, a comunidade e o mundo

3. SUCESSO GLOBAL
Levando ao êxito, à concretização, à excelência, à autoestima, à realização, ao bem-estar, 
à energia, à cooperação, às sinergias, à responsabilidade, ao compromisso e à vontade

Imagine. Create. succeed

Missão do Projeto
IMAGINE. CREATE. SUCCEED.
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O Imagine. Create. Succeed. vai levar os participantes a compreenderem que a criação e a inovação 

são processos globais que envolvem experiências, saberes, sonhos, atitudes e valores

Desenvolver as competências tecnológicas e 
comunicativas de professores e alunos, colocando-

os em pesquisa online e em debates de ideias

TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

Levar os professores e alunos a conhecer a cultura, 
identidade e tradições das próprias comunidades 
locais e a pensarem na sua valorização para o futuro  

CULTURA E PATRIMÓNIO

Ativar a criatividade de professores e alunos e 
colocá-la ao serviço da inovação que faz o 
mundo pular e avançar tornando-o melhor

INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

Gerar professores e alunos com respeito pela 
diversidade, sustentabilidade, migrações e 

coesão das comunidades

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO

Mostrar a professores e alunos o valor ambiental e 
ecológico do seu território, a importância da sua
sustentabilidade e os projetos que podem gerar riqueza

TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE

Dar a professores e alunos ferramentas que aumentem 
o sucesso, tanto do seu emprego atual como da sua 
capacidade para ser empregável e empregador

EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE

Imagine. Create. succeed
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Áreas Temáticas
IMAGINE. CREATE. SUCCEED.
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Principais Características

“Um programa educativo que 
desenvolve um leque de soft skills
essenciais para o século XXI”

INTEGRADO
Constituído por um único programa educativo que se divide em ações de capacitação de 
professores e em quatro subprogramas estruturados por ciclos de ensino obrigatório

COLABORATIVO
As suas atividades promovem o trabalho em equipa e a mobilização de um vasto leque de 
agentes educativos: professores, alunos, famílias, comunidade local e tecido empresarial

TERRITORIALIZADO
Valoriza as “marcas” da Região, tira partido da cultura e da identidade, reforça as 
permeabilidades e cria redes de parceria entre a escola e a comunidade local

Imagine. Create. succeed

PERSISTÊNCIA E RESILIÊNCIA

TRABALHO EM EQUIPA

LIDERANÇA E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE

COMUNICAÇÃO EM PÚBLICO

IMAGINE. CREATE. SUCCEED.
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O Imagine. Create. Succeed. está organizado 

em CINCO ETAPAS articuladas entre si, que 

garantem aos participantes uma viagem 

segura, confortável e com garantias de 

qualidade e de sucesso!

1 2

3

4

5

Principais Etapas
IMAGINE. CREATE. SUCCEED.

APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO

No âmbito do projeto são 
realizadas nos municípios ou nas 
escolas ações de apresentação 
junto de professores, para dar a 
conhecer as especificidades e 
esclarecer dúvidas

CAPACITAÇÃO 
DE EMBAIXADORES

Iniciativas de capacitação da 
rede de embaixadores, dirigidas 
aos professores e alunos, com 
atividades de trabalho, convívio 
e desafios a alcançar, realizadas 
ao longo do ano letivo

FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES

Sessões de trabalho com os 
professores mentores, para 
apoiar o desenvolvimento dos 
programas educativos nas 
respetivas turmas, realizadas ao 
longo do ano letivo

VISITAS 
ÀS ESCOLAS

Acompanhamento presencial de 
professores e alunos, em sala, 
para apoiar no desenvolvimento 
e na apresentação pública dos 
projetos, realizadas ao longo do 
ano letivo

EVENTOS 
FINAIS

Momentos altos do projeto 
educativo, que coincidem com 
as cerimónias de encerramento 
e com a apresentação dos 
trabalhos realizados

Imagine. Create. succeed
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Porquê Participar?

Desafia a pensar “fora da caixa” 
para concretizar a inovação

CRIATIVIDADE

Intensifica os processos de
interdisciplinaridade

COMPETÊNCIAS

Reforça o trabalho colaborativo 
entre professores e entre alunos

COLABORAÇÃO

Cria projetos que valorizam o 
território e as comunidades

COESÃO

Complementa os programas de 
Cidadania e Desenvolvimento

CURRÍCULO

Promove o trabalho em equipa e 
as relações interpessoais

EQUIPA

Participar no Imagine. Create. Succeed. vai permitir que as salas de aula sejam lugares de geração de ideias, 

apresentações públicas, debates e partilha, onde se esperam atitudes mais proativas perante os desafios, onde os 

projetos veem de todos os cantos e se encontra apoio em cada professor, colega ou consultor.

IMAGINE. CREATE. SUCCEED.

Imagine. Create. succeed
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INFORMEM-SE JUNTO 
DA EQUIPA PROMOTORA

ESCOLHAM A TURMA COM QUE 
QUEREM INTEGRAR O PROJETO 

EFETUEM A INSCRIÇÃO 
NA 6ª EDIÇÃO DO PROJETO

SEJAM 
BEM-VINDOS A 
BORDO!

3
2
1 0

A viagem está quase a começar!
IMAGINE. CREATE. SUCCEED.

Imagine. Create. succeed
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Estrutura 
do projeto
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Estrutura do Projeto
IMAGINE. CREATE. SUCCEED.

Para professores e alunos com elevado 
sentido de diplomacia e compromisso, 
cuja função será disseminar e apoiar a 

implementação do projeto

Para professores e alunos com vontade 
de mudar o mundo, identificando 
problemas, imaginando soluções e 

criando respostas

PROGRAMA DE 
EMBAIXADORES

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

Imagine. Create. succeed
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Programa de Embaixadores
ESTRUTURA DO PROJETO

Professor/a 
Embaixador/a

É alguém com reconhecimento 
social pela comunidade educativa, 
em particular professores, 
funcionários, alunos e 
encarregados de educação

O Programa de Embaixadores do Imagine. Create. Succeed. é para quem está disponível para construir o 

futuro, se levanta de manhã com vontade de ficar a sonhar com projetos futuristas, fala com entusiamo 

porque acredita mesmo no que diz e é prudente e inteligente a construir o mundo!

Preocupa-se com a comunidade educativa

É proactivo, dinâmico e líder

É mobilizador de pessoas e recursos

Aluno/a 
Embaixador/a

É reconhecido pela comunidade 
educativa, em particular por alunos 
e professores, como uma 
referência, tanto pela sua dinâmica, 
como pela sua competência

Estuda no Ensino Secundário

Integra um órgão diretivo/associativo

É reconhecido como líder pela comunidade

Imagine. Create. succeedNOTA: Informação detalhada sobre o Programa de Embaixadores no ANEXO 1
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Convívio

Os participantes serão convidados 
de honra dos promotores do projeto 

para debater questões e soluções

Incursões

Os participantes poderão realizar 
tours pelo seu território e interagir 

com as comunidades

Formação

Os participantes terão sessões de 
formação para desenvolver as 
competências de embaixador

Mentoria

Os participantes terão apoio 
especializado à distância, realizado 
pela equipa do projeto

PROGRAMA DE EMBAIXADORES

“NO CORAÇÃO DAS ESCOLAS, HÁ LÍDERES DEDICADOS A CAUSAS!”

O Programa de  Embaixadores do Imagine. Create. Succeed. pretende dar palco a esses líderes

Imagine. Create. succeed
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É difícil escapar à onda de imaginação e criatividade que está a passar pela escola e comunidade educativa, pois o Imagine. 

Create. Succeed. tem programas educativos específicos para cada nível de ensino, o que garante metodologias e estratégias 

adequadas às idades dos alunos, aos programas curriculares e às características específicas de cada ciclo escolar. 

Imagine. Create. succeed

A AVENTURA DO 
GASPAR E DA INÊS

ARTES E OFÍCIOS EMPRESAS ESCOLARES CRIA O TEU FUTURO

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO
Imagine.

Create.

succeed

Imagine.

Create.

succeed

Imagine.

Create.

succeed

Imagine.

Create.

succeed

Programas Educativos
ESTRUTURA DO PROJETO

NOTA: Informação detalhada sobre cada Programa Educativo no ANEXO 2
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A AVENTURA DO 
GASPAR E DA INÊS

ARTES E OFÍCIOS EMPRESAS ESCOLARES CRIA O TEU FUTURO

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO
Imagine.

Create.

succeed

Imagine.

Create.

succeed

Imagine.

Create.

succeed

Imagine.

Create.

succeed

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Imaginem-se com o Gaspar e a 

Inês a “viajar” pela Região de 

Coimbra, a aprender a construir 

histórias, jogos, a fazer teatro, a 

criar uma música, a divertirem-

se com os colegas, alunos e 

professores, a vasculharem na 

comunidade pelos mais 

interessantes temas e subirem a 

um palco para apresentar o 

vosso trabalho à comunidade.

Imaginem-se a falar 

diretamente com os artesãos e 

artesãs da Região de Coimbra, 

com o presidente de uma 

associação, com o dono de uma 

fábrica ou com um político 

muito importante e, ainda, a 

construírem um projeto de 

turma para apresentar numa 

Feira Intermunicipal sobre uma 

arte ou um ofício da região.

Imaginem-se a parar para 

pensar! A observar como o 

mundo podia ser melhor e a 

ativar a vossa criatividade para 

criar ideias inovadoras para 

resolver problemas. Imaginem 

essas ideias a transformarem-se 

em soluções para problemas 

reais e vejam-se a criar um 

pitch, a subir a um palco e a 

apresentá-las à comunidade!

Imaginem-se à frente de uma 

grande empresa da qual toda a 

turma e respetivos professores 

fazem parte, tendo de assumir 

responsabilidades, dividir 

tarefas e trabalhar em equipa. 

Imaginem-se numa Feira 

Intermunicipal a apresentar a 

vossa empresa e a vender os 

vossos produtos, enquanto um 

júri vos atribui prémios.
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EXEMPLOS DE PROJETOS DESENVOLVIDOS EM EDIÇÕES ANTERIORES

PROGRAMAS EDUCATIVOS

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO
Imagine.

Create.

succeed

Imagine.

Create.

succeed

Imagine.

Create.

succeed

Imagine.

Create.

succeed

Imagine. Create. succeed

Numa altura em que a Região de Coimbra 
foi tão afetada pelos incêndios, a turma 
decidiu criar o Pote Mágico, que se trata 
de uma sementeira para germinação de 

sementes de pinheiro manso

Teares do Mondego
AE de Montemor-o-Velho

Projeto de reabilitação da tecelagem 
do Tafetá, para revestir mobiliário, 
criar peças de vestuário e calçado, 

fazer jogos e outros objetos de 
utilização pessoal

Empresa escolar para a produção 
de um gelado de mel, que utiliza 
apenas ingredientes endógenos 
da Região de Coimbra para a sua 

confeção

Aplicação de smartphone que 
permite controlar de forma fácil e 
segura a administração de insulina 

pelos doentes diabéticos e 
cuidadores formais e informais

20coMEL
AE de Vila Nova de Poiares

INsmartLIN
AE de Mortágua

Pote Mágico
AE Quinta das Flores, Coimbra
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Tudo isto, com o apoio necessário!
ESTRUTURA DO PROJETO

Recursos

Os participantes têm recursos 
didáticos lúdico-pedagógicos

Eventos

Espetáculos, concursos, feiras e 
conversas também são educadoras 

Prémios

A participação traz prémios 
muito apetecíveis aos 
participantes!

Consultores Especializados

O projeto vai contar com o apoio permanente de
uma equipa multidisciplinar de consultores, que vão
garantir que esta viagem é uma experiencia única e
verdadeiramente enriquecedora!

Imagine. Create. succeed

Mentoria

Por mail ou telefone, haverá 
sempre apoio especializado

Formação Certificada

Para os professores que pretenderem, o projeto inclui
120 horas de formação certificada, com o objetivo de
capacitar para o Imagine. Create. Succeed. e reforçar
a relação pedagógica e o currículo escolar.

120

Visitas às Escolas

O projeto vai concretizar mais de 1000 visitas às
escolas, com o objetivo de apoiar presencialmente o
desenvolvimento dos trabalhos, realizar atividades
pedagógicas e partilhar informações e metodologias.

+1000
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Rede de Parceiros
IMAGINE. CREATE. SUCCEED.

Entre 
muitos 
outros…
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QUADRO RESUMO | Projetos por ciclo de ensino

PROGRAMAS 1º CICLO 2º CICLO 3ºCICLO SECUNDÁRIO

Número de vagas
50 TURMAS 
(50 professores)

25 TURMAS 
(25 professores)

25 TURMAS 
(25 professores)

90 TURMAS 
(90 professores)

Recursos Pedagógicos
Manual do Professor 
Centro de Recursos

Jogo lúdico-pedagógico (tabuleiro)

Manual do Professor 
Centro de Recursos 

Manual do Professor 
Centro de Recursos 

Manual do Professor 
Centro de Recursos 

Oficinas de Formação 
de Professores 
Acreditadas pelo CCPFC

3 OFICINAS DE FORMAÇÃO 
30 horas cada (15h+15h)

1 OFICINA DE FORMAÇÃO 
30 horas (15h+15h)

1 OFICINA DE FORMAÇÃO 
30 horas (15h+15h)

2 OFICINAS DE FORMAÇÃO 
30 horas cada (15h+15h)

Visitas de 
acompanhamento

6 SESSÕES 
(por turma)

8 SESSÕES 
(por turma)

8 SESSÕES 
(por turma)

4 SESSÕES 
(por turma)

Eventos Municipais
“No palco com o Gaspar e a Inês”

1 por município
“Artes e Ofícios - Pitch de 

Apresentação”
1 por município

“Expo Empresas - Pitch de 
Apresentação”
1 por município

“Concurso de Ideias de Negócio”
1 por município

Eventos Intermunicipais ---
“Expo Artes e Ofícios”

1 Evento | 1 dia
“Expo Empresas Escolares”

1 Evento | 1 dia
“BootCamp Intermunicipal”

1 Evento | 2 dia
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LEGENDA Imagine. Create. Succeed.

Reuniões Municipais de Apresentação

RoadShow de Apresentação nas Escolas

Data limite de inscrições de professores/turmas (no programa e nas oficinas)

Colóquio "INOVE-SE" - CIM Regiao de Coimbra

Embaixadores Professores  

Sessões de Capacitação de Professores Embaixadores

1º ciclo  

Oficinas de Formação de Professores - 1º ciclo (30 horas - 15h+15h)

Visitas da equipa técnica às turmas

Visita da mascote Inês às turmas

Eventos Finais Municipais "No Palco com o Gaspar e a Inês"

2º e 3º ciclo

Oficinas de Formação de Professores - 2º e 3º ciclo (30 horas - 15h+15h)

Visitas da equipa técnica às turmas

Entrega de Formulários de Candidatura de Projetos Turma

Reuniões municipais de seleção dos projetos finalistas (Comissão Municipal)

Pitch dos projetos nos "Concursos de Ideias Municipais"

Conversa com Mentores (2º ciclo) e com Empreendedores (3º Ciclo)

Eventos Intermunicipais "Expo Artes e Ofícios" (2º ciclo) e "Expo Empresas" (3º ciclo)

Secundário

Oficinas de Formação de Professores - Secundário (30 horas - 15h+15h)

Visitas da equipa técnica às turmas

Entrega de Formulários de Candidatura de Projetos

Reuniões municipais de seleção dos projetos finalistas (Comissão Municipal)

Concursos de Ideias Municipais

Bootcamp, com Concurso de Ideias Intermunicipal

Cronograma Geral
CRONOGRAMA E OPERACIONALIZAÇÃO

Imagine. Create. succeed

--- 5ª 6ª S D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

out/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

nov/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

dez/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

jan/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

fev/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

mar/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

abr/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

mai/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

jun/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Vagas de acordo com índice de Coesão
CRONOGRAMA E OPERACIONALIZAÇÃO

Imagine. Create. succeed

MUNICÍPIO Índice de Coesão 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo secundário Total

Arganil 0,0494 2 1 1 4 8

Cantanhede 0,0746 4 2 2 7 15

Coimbra 0,1625 7 4 4 12 27

Condeixa-a-Nova 0,0402 2 1 1 4 8

Figueira da Foz 0,0960 5 2 2 9 18

Góis 0,0377 2 1 1 *3 para quem solicitar 4

Lousã 0,0407 2 1 1 4 8

Mealhada 0,0412 2 1 1 4 8

Mira 0,0352 2 1 1 3 7

Miranda do Corvo 0,0359 2 1 1 3 7

Montemor-o-Velho 0,0544 3 2 2 5 12

Mortágua 0,0415 2 1 1 4 8

Oliveira do Hospital 0,0501 3 1 1 5 10

Pampilhosa da Serra 0,0471 2 1 1 4 8

Penacova 0,0440 2 1 1 4 8

Penela 0,0303 2 1 1 3 7

Soure 0,0509 3 1 1 5 10

Tábua 0,0401 2 1 1 4 8

Vila Nova de Poiares 0,0280 1 1 1 3 6

Totais 0,9998 50 25 25 90 190
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Timings de Operacionalização
CRONOGRAMA E OPERACIONALIZAÇÃO

DATA LIMITE DESCRIÇÃO

31-OUT-2018
Cada município identifica e disponibiliza 
os contactos do Interlocutor Municipal

31-OUT-2018
Cada município identifica e disponibiliza 

os contactos dos professores/turmas para as vagas que pretende preencher

31-OUT-2018
Cada município identifica e disponibiliza 

os contactos dos Professores e dos Alunos que pretende que integrem o Projeto

01-NOV-2018 Abertura de inscrições diretamente à comunidade educativa, para preencher vagas sobrantes 

25-NOV-2018 Data limite de inscrição para professores no Projeto

Imagine. Create. succeed
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Processo de Inscrição
CRONOGRAMA E OPERACIONALIZAÇÃO

ALUNO/A EMBAIXADOR/A

1º CEB | AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS

2º CEB | ARTES E OFICIOS

3º CEB | EXPO EMPRESAS

Prepare-se para 
descolar!

A equipa do projeto entrará 
em contacto consigo para 
esclarecer dúvidas, fazer a 
sua integração e agendar 
todas as etapas a percorrer 
ao longo desta viagem!

Escolha o 
programa que 
pretende integrar!

PROFESSOR/A EMBAIXADOR/A

1

2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2

3

SEC. | CRIA O TEU FUTURO

Imagine. Create. succeed
(CLIQUE NO LINK DE INSCRIÇÃO)

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
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A N O  L E T I V O  2 0 1 8 - 2 0 1 9

E M P R E E N D E D O R I S M O  N A S  E S C O L A S

Prontos para 
descolar?
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A N O  L E T I V O  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Inscreva-se 
aqui!

QUERO INSCREVER-ME

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
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A N O  L E T I V O  2 0 1 8 - 2 0 1 9

E M P R E E N D E D O R I S M O  N A S  E S C O L A S

anexos
PROGRAMA DE EMBAIXADORES 

E PROGRAMAS EDUCATIVOS 
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ALUNOS E PROFESSORES EMBAIXADORES

Programa de Embaixadores
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Professores Embaixadores
PROGRAMA DE EMBAIXADORES

12 NOVEMBRO 2018

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Instalações da CIMRC
Das 18:00h às 20:00h

20 DEZEMBRO 2018

CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Certificada pelo CFAE
Das 10:00h às 18:00h

12 ABRIL 2019

TOUR EMPREENDEDOR

Visitar o Ecossistema Empreendedor CIMRC
Das 10:00h às 18:00h

A sua função é promover o projeto junto da comunidade, junto de outros 

docentes, alunos, encarregados de educação, empresários, entre outros.

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
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1

2

3

4

O Imagine. Create. Succeed. expande a rede de embaixadores aos alunos, 
dando-lhes a oportunidade de ganhar prémios se cumprirem desafios

Os alunos embaixadores vão cumprir desafios que permitem aumentar o número de 
participantes nos programas educativos, envolver toda a escola, despertar a curiosidade 
sobre o projeto e propor ideias para melhorar a sua implementação

SESSÃO DE ABERTURA. Conseguir organizar e realizar, na 
escola, uma sessão de abertura do projeto educativo

PROMOÇÃO DAS INSCRIÇÕES. Realizar uma atividade que 
aumente o número de alunos inscritos

CONVERSA COM PROMOTOR. Realizar a conversa com um 
decisor político promotor do projeto educativo 

CONCURSO MUNICIPAL. Apresentar com criatividade o concurso 
municipal, e ser selecionado para apresentar o intermunicipal

Material 
Didático

Vales 
Educativos

Tour pelo 
Território

Participar num 
Bootcamp

Missão/Viagem 
Empreendedora

Alunos Embaixadores
PROGRAMA DE EMBAIXADORES

EXEMPLOS DE DESAFIOS
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Imagine.

Create.

succeed

1º CICLO

A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS NA 
REGIÃO DE COIMBRA

Programa Educativo
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“A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS  

NA REGIÃO DE COIMBRA”

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

RECURSOS PEDAGÓGICOS

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

VISITAS ÀS ESCOLAS

CONTACTO COM AS MASCOTES

EVENTOS FINAIS

CRONOGRAMA OPERACIONAL

INSCRIÇÕES

ÍNDICE
1º CICLO

Apresentação do Programa

Imagine.

Create.

succeed
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O programa educativo, dirigido aos professores e alunos 

do 1.º ciclo, vai levar todos os participantes a conhecer 

ativamente a Região de Coimbra.

A participação no programa está organizada por níveis de ensino e 

pretende sensibilizar e preparar os alunos e os professores para 

terem um papel dinâmico, com opiniões próprias e autonomia na 

geração de ideias que permitam construir um mundo inovador, 

criativo, sustentável e humano.

O programa está estruturado por uma sequência lógica de 

atividades que caminham para o objetivo final com o Gaspar e a 

Inês, que são as personagens que contam a história da aventura 

em questão!

Apresentação de uma história que descreve uma 
aventura vivenciada entre a turma, o Gaspar e a Inês 
na sua região

1.º Ano. Gaspar e Inês em leituras

Apresentação de uma invenção lúdico-pedagógica 
realizada pela turma ao longo do ano letivo

2.º Ano. Gaspar e Inês em invenções

Apresentação de um jogo lúdico-pedagógico, 
inovador e diferenciador, criado pela turma ao longo 
do ano letivo

3.º Ano. Gaspar e Inês entram em jogo

Apresentação de uma peça de teatro que tem por 
base a criação de uma história criativa, inovadora e  
empreendedora

4.º Ano. Gaspar e Inês vão ao teatro

Caracterização do Programa
A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS

Imagine.

Create.

succeed
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Recursos Pedagógicos

MATERIAIS DIDÁTICOS

Para a turma

Jogo Lúdico-Pedagógico com 15 atividades 

para descobrir a Região de Coimbra, conhecer 

o território e desenvolver competências 

O programa Imagine. Create. Succeed. tem vários recursos pedagógicos para professores e para 

alunos, que vão facilitar o ensino-aprendizagem das competências no contexto escolar e fora dele

MANUAL DO PROFESSOR CENTRO DE RECURSOS 

Para professores

Manual do Professor, que desenvolve todo 

o programa do 1.º CEB, em termos 

teóricos e práticos, com uma imagem 

atrativa e afetiva

Professores e Alunos

Plataforma online com os guiões das 

atividades e os recursos para realizar em 

contexto de sala de aula com os alunos

A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS
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Formação de Professores

✓ Desenvolvimento teórico e prático da 

metodologia Learning By Doing

✓ Partilha e debate de boas práticas 

relativas à implementação das atividades 

do programa

✓ Desenvolvimento de conceitos e didáticas 

relativas ao programa “A Aventura do 

Gaspar e da Inês na Região de Coimbra”

O Imagine. Create. Succeed. disponibiliza aos professores uma formação certificada e dinamizada em articulação com os CFAE’s do 

território, que decorre num ambiente de análise e reflexão sobre educação, criatividade e inovação

Serão realizadas 3 oficinas de 
formação, com 30 horas (15h+15h), 
distribuídas pelos municípios da CIM 
Região de Coimbra

Podem participar 40 professores do 
1.º CEB, que estejam a participar no 
programa educativo

Formação acreditada pelo Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua da Universidade do Minho

A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS
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Visitas às Escolas

O Imagine. Create. Succeed. começa na sala de aula e, durante alguns meses, consultores especializados vão à escola trabalhar com 

professores e alunos na realização das atividades propostas. Serão realizadas sessões para desenvolver atividades específicas, 

monitorizar os trabalhos dos alunos, capacitar os professores e para preparar os eventos finais

6 sessões de acompanhamento
As sessões serão realizadas com cada turma participante ou, no caso de ser a opção 

da escola, com várias turmas participantes em simultâneo

Sessão 2

Início das atividades 
pedagógicas com alunos

Sessão 4

Finalização do jogo pedagógico 
e preparação de projeto

Sessão 6

Conclusão dos projetos e 
atividades para apresentar

Sessão 1

Abertura do programa 
educativo e esclarecimentos

Sessão 3

Continuação das atividades 
pedagógicas com alunos

Sessão 5

Trabalhos de preparação para 
evento final

A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS
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As mascotes animadas vão às salas de aula e aos eventos finais, para 

proporcionar um momento lúdico e, simultaneamente, pedagógico, 

com várias atividades de animação

Estes momentos permitem às crianças e professores gerar empatia, entusiasmo e 

motivação para alcançar os desafios e desenvolver as competências esperadas

Contacto com as Mascotes
A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS
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A equipa técnica 
apoiará as turmas na 

preparação das 
apresentações 

públicas, durante as 
visitas às escolas

Eventos animados 
pelas mascotes do 

programa, que 
interagem de forma 
lúdica e pedagógica 

com as crianças

Contam com a presença 
de toda a equipa 

técnica, promotores do 
projeto, decisores 
políticos, famílias e 

amigos

Todos os alunos e 
professores serão 
contemplados com 
um certificado da  

Aventura do Gaspar 
e da Inês

Espetáculos realizados à escala municipal, animados pelas mascotes Gaspar e Inês, nos quais os alunos e professores apresentam o

trabalho desenvolvido durante o ano letivo à comunidade educativa e à comunidade local

Eventos Finais
A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS

19
eventos

municipais
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Visitas às escolas Datas previstas

1ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de nov. e 1ª de dez.

Trabalho autónomo 1ª quinzena de dezembro

2ª visita “Visita da Mascote” 1ª quinzena de janeiro

Trabalho autónomo 2ª quinzena de janeiro

3ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de fevereiro

Trabalho autónomo 2ª quinzena de fevereiro

4ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de março

Trabalho autónomo 2ª quinzena de março

5ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de maio

Trabalho autónomo 2ª quinzena de maio

6ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de junho

EVENTOS FINAIS 1ª quinzena de junho

Oficinas 
de formação
(opcionais)

Turmas
Coimbra | Cantanhede
Quarta-feira 
Horário pós-laboral (18:00 às 21:00)

05 de dezembro 2018
23 de janeiro 2019
06 de março 2019
01 de maio 2019
29 de maio 2019

Turma
(Arganil)
Quinta-feira
Horário pós-laboral (18:00 às 21:00)

06 de dezembro 2018
24 de janeiro 2019
07 de março 2019
02 de maio 2019
30 de maio 2019

Cronograma Operacional
A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS

Garanta o seu lugar, pois 
as vagas são limitadas

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2

Inscrições até 

25-nov-2018

(CLIQUE NO LINK DE INSCRIÇÃO)

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
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ARTES E OFÍCIOS

Programa Educativo

Imagine.

Create.

succeed

2º CICLO
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Imagine.

Create.

succeed

“ARTES E OFÍCIOS”

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

RECURSOS PEDAGÓGICOS

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

VISITAS ÀS ESCOLAS

CONVERSA COM MENTORES

EVENTOS FINAIS

CRONOGRAMA OPERACIONAL

INSCRIÇÕES

ÍNDICE
2º CICLO

Apresentação do Programa
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Imagine.

Create.

succeedO programa educativo, dirigido aos professores e alunos 

do 2.º ciclo, vai levar todos os participantes a conhecer as 

artes e ofícios da Região de Coimbra

A participação no programa está organizada por atividades que preparam os 

alunos e os professores para explorar artes e ofícios regionais, através de 

novos modelos de negócio para os produtos endógenos, que aumentam a 

sua vantagem competitiva e criam oportunidades de negócio.

O programa está estruturado por uma sequência lógica de tarefas que os 

alunos e professores terão de concretizar para conseguir preparar o projeto 

final a apresentar nos eventos finais.

▪ Fazer uma recolha de dados sobre as diferentes 
artes e ofícios da Região de Coimbra, com 
particular enfoque naquelas que se destacam no 
seu município

▪ Fazer a seleção de uma arte e/ou ofício a ser 
trabalhado pela turma, explorando diferentes 
profissões articuladas com essa arte e/ou ofício

▪ Perceber quais deverão ser as competências de 
um profissional nessa arte/ofício

▪ Analisar a evolução dessa arte/ofício ao longo dos 
tempos, iniciando o processo de geração de ideias 
de valorização

▪ Enunciar um conjunto de ideias que tornarão essa 
arte/ofício mais criativo e inovador no seu modo 
de execução

TAREFAS A DESENVOLVER

Caracterização do Programa
ARTES E OFÍCIOS

COMPETÊNCIAS | Cidadania. Criatividade. Inovação. Intergeracionalidade. Trabalho em equipa.
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Recursos Pedagógicos

O programa Imagine. Create. Succeed. tem vários recursos pedagógicos para professores e para 

alunos, que vão facilitar o ensino-aprendizagem das competências no contexto escolar e fora dele

MANUAL DO PROFESSOR CENTRO DE RECURSOS 

Para professores

Manual do Professor, que desenvolve todo 

o programa do 2.º CEB, em termos 

teóricos e práticos, com uma imagem 

atrativa e afetiva

Professores e Alunos

Plataforma online com os guiões das 

atividades e os recursos para realizar em 

contexto de sala de aula com os alunos

ARTES E OFÍCIOS



48

Formação de Professores

✓ Desenvolvimento teórico e prático da 

metodologia Learning By Doing

✓ Partilha e debate de boas práticas 

relativas à implementação das atividades 

do programa

✓ Desenvolvimento de conceitos e didáticas 

relativas ao programa “Artes e Ofícios”

O Imagine. Create. Succeed. disponibiliza aos professores uma formação certificada e dinamizada em articulação com os CFAE’s do 

território, que decorre num ambiente de análise e reflexão sobre educação, criatividade e inovação

Será realizada 1 oficinas de formação, 
com 30 horas (15h+15h), que agrega 
os professores dos 19 municípios da 
CIM Região de Coimbra

Podem participar na oficina 15 
professores do 2.º CEB, que estejam a 
participar no programa educativo

Formação acreditada pelo Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua da Universidade do Minho

ARTES E OFÍCIOS



49

Visitas às Escolas

O Imagine. Create. Succeed. começa na sala de aula e, durante alguns meses, consultores especializados vão à escola trabalhar com 

professores e alunos na realização das atividades propostas. Serão realizadas sessões para desenvolver atividades específicas, 

monitorizar os trabalhos dos alunos, capacitar os professores e para preparar os eventos finais

8 sessões de 
acompanhamento

As sessões serão realizadas com 
cada turma participante ou, no 
caso de ser a opção da escola, 
com várias turmas participantes 
em simultâneo

ARTES E OFÍCIOS

Sessão 2

Início das atividades 
pedagógicas com alunos

Sessão 4

Preparação da conversa com 
mentor

Sessão 6

Trabalhos de preparação do 
projeto de turma

Sessão 1

Abertura do programa 
educativo e esclarecimentos

Sessão 3

Trabalhos de preparação do 
projeto de turma

Sessão 5

Realização de conversa com 
mentor

Sessão 8

Trabalhos de preparação para 
eventos finais

Sessão 7

Trabalhos de preparação para 
eventos finais
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Realizar uma conversa com um convidado selecionado por estar 

relacionado com a arte/ofício a ser trabalhado pela turma

Os participantes terão de planear algumas questões para colocar ao mentor a fim 

de compreender mais sobre a arte/ofício a trabalhar pela turma e a desenvolver um 

modelo de negócio inovador e criativo que crie mais valor à arte/ofício

Conversa com Mentores
ARTES E OFÍCIOS

Garantia da 
qualidade dos 
mentores

a CIM valer-se-á do CEARTE, 

como conselheiro estratégico, 

para encontrar os melhores 

mentores para cada um dos 

municípios, em função das 

temáticas de cada turma
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MUNICIPAIS

Cada turma apresentará a proposta de projeto a 
concretizar, através de um pitch de apresentação à 
comunidade realizado no Concurso Municipal

CONCURSO MUNICIPAL
PITCH DE APRESENTAÇÃO “EXPO ARTES E OFÍCIOS” 

INTERMUNICIPAL

Cada turma terá um stand temático, onde apresentará o 
projeto de forma interativa, lúdica, divertida, e, ainda, através 
de um pitch para um júri que avaliará os melhores projetos

EXPO ARTES E OFÍCIOS
PROJETOS APURADOS NOS CONCURSOS MUNICIPAIS

A equipa técnica apoiará as 
turmas na preparação das 
apresentações públicas, 

durante as visitas às escolas

Eventos animados pelas várias 
atividades e projetos que as 

turmas preparam e que 
dinamizam in loco

As turmas deverão fazer uma 
apresentação do projeto para 
ser avaliado por um júri que 

escolhe os melhores projetos

Os projetos selecionados na 
fase municipal passarão à 
intermunicipal, e haverão 

prémios para os classificados

Eventos Finais
ARTES E OFÍCIOS
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Visitas às escolas Datas previstas

1ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de nov. e 1ª de dez.

Trabalho autónomo 1ª quinzena de dezembro

2ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de janeiro

Trabalho autónomo 2ª quinzena de janeiro

3ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de fevereiro

4ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de fevereiro

5ª visita “Conversa com o Mentor” 2ª quinzena de fevereiro

Trabalho autónomo 1ª quinzena de março

6ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de março

Trabalho autónomo 1ª quinzena de abril

7ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de abril

Trabalho autónomo 1ª quinzena de maio

8ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de maio

EVENTOS FINAIS 2ª quinzena de maio

Oficina
de formação
(opcional)

Turma única
Coimbra
Duas 3ªs feiras (pós-laboral)
Um sábado (dia completo)

Datas
04 de dezembro 2018 
18:00 às 21:30

29 de janeiro 2019
18:00 às 21:30

27 de abril 2019
09:30 às 13:00
14:00 às 18:30

Cronograma Operacional
ARTES E OFÍCIOS

Garanta o seu lugar, pois 
as vagas são limitadas

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2

Inscrições até 

25-nov-2018

(CLIQUE NO LINK DE INSCRIÇÃO)

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
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EMPRESAS ESCOLARES

Programa Educativo

Imagine.

Create.

succeed

3º CICLO
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Imagine.

Create.

succeed

“EMPRESAS ESCOLARES”

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

RECURSOS PEDAGÓGICOS

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

VISITAS ÀS ESCOLAS

CONVERSA COM EMPREENDEDORES

EVENTOS FINAIS

CRONOGRAMA OPERACIONAL

INSCRIÇÕES

ÍNDICE
3º CICLO

Apresentação do Programa
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Imagine.

Create.

succeedO programa educativo, dirigido aos professores e alunos 

do 3.º ciclo, vai levar todos os participantes a conhecer o 

processo de criação e implementação de uma empresa

A participação no programa está organizada por atividades que pretendem 

sensibilizar e preparar os alunos e os professores para a realidade empresarial, 

levando-os a viver os desafios de criar uma empresa e apresentá-la no 

mercado, através da sua apresentação numa Expo Empresas.

Com a realização das atividades, todos os participantes vão ter a oportunidade 

de melhorar as competências de liderança, trabalho em equipa, gestão de 

conflitos, gestão de tempo e gestão empresarial.

▪ Definir quais as estratégias de trabalho

▪ Dividir funções e responsabilidades entre toda a 
turma

▪ Desenvolver produtos ou serviços

▪ Realizar diferentes iniciativas para promover os 
seus produtos/ serviços

▪ Estabelecer parcerias tendo em conta a 
comunidade local/escolar

▪ Divulgar o projeto junto de toda a comunidade

▪ Colocar o produto/serviço no mercado

▪ Preparar a apresentação da empresa para o 
evento intermunicipal

TAREFAS A DESENVOLVER

Caracterização do Programa
EMPRESAS ESCOLARES

COMPETÊNCIAS | Cidadania. Criatividade. Comunicação. Trabalho em Equipa. Noções Financeiras.
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Recursos Pedagógicos

O programa Imagine. Create. Succeed. tem vários recursos pedagógicos para professores e para 

alunos, que vão facilitar o ensino-aprendizagem das competências no contexto escolar e fora dele

MANUAL DO PROFESSOR CENTRO DE RECURSOS 

Para professores

Manual do Professor, que desenvolve todo o 

programa do 3.º CEB, em termos teóricos e 

práticos, com uma imagem atrativa e afetiva

Professores e Alunos

Plataforma online com os guiões das 

atividades e os recursos para realizar em 

contexto de sala de aula com os alunos

EMPRESAS ESCOLARES
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Formação de Professores

✓ Desenvolvimento teórico e prático da 

metodologia Learning By Doing

✓ Partilha e debate de boas práticas 

relativas à implementação das atividades 

do programa

✓ Desenvolvimento de conceitos e didáticas 

relativas ao programa “Expo-Empresas 

Escolares”

O Imagine. Create. Succeed. disponibiliza aos professores uma formação certificada e dinamizada em articulação com os CFAE’s do 

território, que decorre num ambiente de análise e reflexão sobre educação, criatividade e inovação

Será realizada 1 oficinas de formação, 
com 30 horas (15h+15h), que agrega 
os professores dos 19 municípios da 
CIM Região de Coimbra

Podem participar na oficina 15 
professores do 3.º CEB, que estejam a 
participar no programa educativo

Formação acreditada pelo Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua da Universidade do Minho

EMPRESAS ESCOLARES
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Visitas às Escolas

O Imagine. Create. Succeed. começa na sala de aula e, durante alguns meses, consultores especializados vão à escola trabalhar com 

professores e alunos na realização das atividades propostas. Serão realizadas sessões para desenvolver atividades específicas, 

monitorizar os trabalhos dos alunos, capacitar os professores e para preparar os eventos finais

8 sessões de 
acompanhamento

As sessões serão realizadas com 
cada turma participante ou, no 
caso de ser a opção da escola, 
com várias turmas participantes 
em simultâneo

EMPRESAS ESCOLARES

Sessão 2

Início das atividades 
pedagógicas com alunos

Sessão 4

Preparação da conversa com 
empreendedor

Sessão 6

Trabalhos de preparação do 
projeto empresas escolares

Sessão 1

Abertura do programa 
educativo e esclarecimentos

Sessão 3

Trabalhos de preparação do 
projeto empresas escolares

Sessão 5

Realização de conversa com 
empreendedor

Sessão 8

Trabalhos de preparação para 
eventos finais

Sessão 7

Trabalhos de preparação para 
eventos finais
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Realizar uma conversa com um convidado selecionado por estar 

relacionado com a empresa escolar que a turma quer criar

Os participantes terão de planear questões ao empreendedor, a fim de  

compreender os modelos de negócio utilizados nessa atividade, as melhores formas 

de chegar ao mercado e outras informações que ajudem a estruturar o trabalho e 

definir o plano de ações de forma mais consistente

Conversa com Empreendedores
EMPRESAS ESCOLARES

Olá bom dia! Nós somos do 3.º ciclo e 

temos o desafio de criar e colocar no 

mercado uma empresa escolar…

Dirigimos este convite para pedir os seus 

conselhos e apoio para realizarmos um 

trabalho bem estruturado…

Queremos pedir que nos mostre quais 

são as melhores estratégias de inovação 

e criatividade, o que espera o mercado…

Agradecemos a sua disponibilidade e, 

por fim, queremos que se junte a nós na 

concretização da nossa empresa escolar!
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A equipa técnica apoiará as 
turmas na preparação das 
apresentações públicas, 

durante as visitas às escolas

Eventos animados pelas várias 
atividades e projetos que as 

turmas preparam e que 
dinamizam in loco

As turmas deverão fazer uma 
apresentação do projeto para 
ser avaliado por um júri que 

escolhe os melhores projetos

Os projetos selecionados na 
fase municipal passarão à 
intermunicipal, e haverão 

prémios para os classificados

Eventos Finais
EMPRESAS ESCOLARES

MUNICIPAIS

Cada turma apresentará a proposta de empresa a 
concretizar, através de um pitch de apresentação à 
comunidade realizado no Concurso Municipal

CONCURSO MUNICIPAL
PITCH DE APRESENTAÇÃO “EXPO EMPRESAS”

INTERMUNICIPAL

Cada turma terá um stand temático, onde apresentará o 
projeto de forma interativa, lúdica, divertida, e, ainda, através 
de um pitch para um júri que avaliará os melhores projetos

EXPO EMPRESAS ESCOLARES  
PROJETOS APURADOS NOS CONCURSOS MUNICIPAIS
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Cronograma Operacional
EMPRESAS ESCOLARES

Garanta o seu lugar, pois 
as vagas são limitadas

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2

Inscrições até 

25-nov-2018

(CLIQUE NO LINK DE INSCRIÇÃO)

Oficina
de formação
(opcional)

Turma única
Coimbra
Duas 3ªs feiras (pós-laboral)
Um sábado (dia completo)

Datas
04 de dezembro 2018 
18:00 às 21:30

29 de janeiro 2019
18:00 às 21:30

27 de abril 2019
09:30 às 13:00
14:00 às 18:30

Visitas às escolas Datas previstas

1ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de nov. e 1ª de dez.

Trabalho autónomo 1ª quinzena de dezembro

2ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de janeiro

Trabalho autónomo 2ª quinzena de janeiro

3ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de fevereiro

4ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de fevereiro

5ª visita “Conversa com Empreendedor” 2ª quinzena de fevereiro

Trabalho autónomo 1ª quinzena de março

6ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de março

Trabalho autónomo 1ª quinzena de abril

7ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de abril

Trabalho autónomo 1ª quinzena de maio

8ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de maio

EVENTOS FINAIS 2ª quinzena de maio

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
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CRIA O TEU FUTURO

Programa Educativo

Imagine.

Create.

succeed

SECUNDÁRIO
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APRESENTAÇÃO  || 63

Imagine.

Create.

succeed

“CRIA O TEU FUTURO”

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

RECURSOS PEDAGÓGICOS

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

VISITAS ÀS ESCOLAS

EVENTOS FINAIS

CRONOGRAMA OPERACIONAL

INSCRIÇÕES

ÍNDICE
SECUNDÁRIO

Apresentação do Programa
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Imagine.

Create.

succeedO programa educativo, dirigido aos professores e alunos 

do secundário, vai levar todos os participantes a conhecer 

o processo de criação e implementação de uma empresa

A participação no programa está organizada pela criação de grupos até 3 

alunos, que, com ajuda dos professores e consultores especializados, geram 

um conceito de ideia de negócio, inovadora, sustentável e com impacto na 

Região de Coimbra.

Os grupos têm de apresentar a sua ideia perante um júri num Concurso de 

Ideias de Negócio, sendo avaliados pela imaginação, criatividade, forma de 

comunicação, e atitude crítica face ao território e o mundo que os rodeia.

▪ Dividir as turmas em grupos até 3 elementos que 
devem realizar algumas tarefas

▪ Identificar potencialidades e recursos dos seus 
territórios

▪ Detetar algum problema/necessidade no mercado

▪ Gerar uma ideia de negócio inovadora

▪ Desenvolver a apresentação da ideia de negócio

▪ Preparar um pitch para ser apresentado no evento 
municipal

▪ Preparar a apresentação da ideia de negócio para 
o evento intermunicipal

TAREFAS A DESENVOLVER

Caracterização do Programa
CRIA O TEU FUTURO

COMPETÊNCIAS | Criatividade e Inovação. Comunicação e Marketing. Noções Financeiras.
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Recursos Pedagógicos

O programa Imagine. Create. Succeed. tem vários recursos pedagógicos para professores e para 

alunos, que vão facilitar o ensino-aprendizagem das competências no contexto escolar e fora dele

MANUAL DO PROFESSOR CENTRO DE RECURSOS 

Para professores

Manual do Professor, que desenvolve todo o 

programa do Secundário, em termos teóricos e 

práticos, com uma imagem atrativa e afetiva

Professores e Alunos

Plataforma online com os guiões das 

atividades e os recursos para realizar em 

contexto de sala de aula com os alunos

CRIA O TEU FUTURO
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Formação de Professores

✓ Desenvolvimento teórico e prático da 

metodologia Learning By Doing

✓ Partilha e debate de boas práticas 

relativas à implementação das atividades 

do programa

✓ Desenvolvimento de conceitos e didáticas 

relativas ao programa “Cria o Teu Futuro”

O Imagine. Create. Succeed. disponibiliza aos professores uma formação certificada e dinamizada em articulação com os CFAE’s do 

território, que decorre num ambiente de análise e reflexão sobre educação, criatividade e inovação

Serão realizadas 2 oficinas de 
formação, com 30 horas (15h+15h), 
distribuídas pelos municípios da CIM 
Região de Coimbra

Podem participar na oficina 40 
professores do Secundário, que 
estejam a participar no programa 
educativo

Formação acreditada pelo Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua da Universidade do Minho

CRIA O TEU FUTURO
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Visitas às Escolas

O Imagine. Create. Succeed. começa na sala de aula e, durante alguns meses, consultores especializados vão à escola trabalhar com 

professores e alunos na realização das atividades propostas. Serão realizadas sessões para desenvolver atividades específicas, 

monitorizar os trabalhos dos alunos, capacitar os professores e para preparar os eventos finais

CRIA O TEU FUTURO

4 sessões de 
acompanhamento

As sessões serão realizadas com 
cada turma participante ou, no 
caso de ser a opção da escola, 
com várias turmas participantes 
em simultâneo

Sessão 2

Capacitação com técnicas de 
geração de ideias para definir 
as ideias de negócio.

Sessão 1

Abertura do programa 
educativo e esclarecimentos

Sessão 3

Trabalho colaborativo para 
preparação da apresentação

Sessão 4

Preparação das apresentações 
para eventos finais



68

A equipa técnica apoiará as 
turmas na preparação das 
apresentações públicas, 

durante as visitas às escolas

Eventos animados pelas várias 
atividades e projetos que as 

turmas preparam e que 
dinamizam in loco

As turmas deverão fazer uma 
apresentação do projeto para 
ser avaliado por um júri que 

escolhe os melhores projetos

Os projetos selecionados na 
fase municipal passarão à 
intermunicipal, e haverão 

prémios para os classificados

Eventos Finais
CRIA O TEU FUTURO

MUNICIPAIS

Cada turma apresentará a proposta de negócio a 
concretizar, através de um pitch de apresentação à 
comunidade realizado no Concurso Municipal

CONCURSO MUNICIPAL
PITCH DE APRESENTAÇÃO “IDEIA DE NEGÓCIO”

INTERMUNICIPAL

O concurso intermunicipal decorrerá no âmbito de um 
Bootcamp com os representantes municipais, no qual serão 
realizadas dinâmicas de grupo, lazer e sessões de trabalho

BOOTCAMP DE 2 DIAS COM CONCURSO INTERMUNICIPAL
PROJETOS APURADOS NOS CONCURSOS MUNICIPAIS
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Visitas às escolas Datas previstas

1ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de nov. e 1ª de dez.

Trabalho autónomo 1ª quinzena de dezembro

2ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de janeiro

Trabalho autónomo 2ª quinzena de janeiro

3ª visita de acompanhamento 1ª quinzena de fevereiro

Trabalho autónomo 2ª quinzena de fevereiro

4ª visita de acompanhamento 2ª quinzena de março

EVENTOS FINAIS 2ª quinzena de março

Cronograma Operacional
EMPRESAS ESCOLARES

Garanta o seu lugar, pois 
as vagas são limitadas

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2

Inscrições até 

25-nov-2018

(CLIQUE NO LINK DE INSCRIÇÃO)

Oficinas 
de formação
(opcionais)

Turmas
Coimbra | Figueira da Foz
Quarta-feira 
Horário pós-laboral (18:00 às 21:00)

Datas
03 de dezembro 2018
21 de janeiro 2019
25 de fevereiro 2019
11 de março 2019
01 de abril 2019

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2


70

A N O  L E T I V O  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Inscreva-se 
aqui!

QUERO INSCREVER-ME

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2

https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
https://goo.gl/forms/pdJOUfbZn9uxekOR2
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Entre em contacto connosco!
estamos aqui para ajudar

CONTACTOS

Susana Ferreira
CIMRC

susana.ferreira@cim-regiaodecoimbra.pt

(+351) 91 812 67 54

Alexandre Almeida
Project Manager

aalmeida@gesentrepreneur.com

(+351) 917 642 207

Ana Mineiro
Consultant

amineiro@gesentrepreneur.com

(+351) 91 050 82 84

Imagine. Create. succeed


