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Como criar um ecossistema de inovação da minha
escola?
CAROLINA LOUREIRO 10/03/21, 09:34 HS

Sala 1

O que é uma escola empreendedora?

> Abertura e espaço para que cada um possa inovar> Pilares de
uma escola empreendedora: Inovação, criatividade, atitude e

comunidade> Aceita o risco> Envolvimento das estruturas
intermédias e de topo ― EMPREENDEDORISMO BONFIM

O que ensinamos e como ensinamos?

> Por projeto, cooperação, por grupos> Desenvolvemos
competências > Multidisciplinar, transdisciplinar

― EMPREENDEDORISMO BONFIM

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Sala 2

O que é uma escola empreendedora?

O que ensinamos e como ensinamos?

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Sala 3

O que é uma escola empreendedora?

Escola ativa com projetos de envolvimento da comunidade
educativa, com uma visão diferente de apenas a obtenção de

resultados na tentativa de englobar o máximo de agentes
educativos no processo. Esta visão ou esta abordagem contempla a

obtenção de objetivos e resultados qualitativos e quantitativos de
qualidade. ― ANÔNIMO

Identi�cação das competências de relações interpessoais e de
sociabilidade, competências de expressão e comunicação nas mais
diversas formas, competências de responsabilidade e organização,

de iniciativa e criatividade, trabalho e equipa e cooperação.
― ANÔNIMO

O que ensinamos e como ensinamos?

Ensinamos praticamente o que está no currículo e isso muitas
vezes é redutor. Muitas vezes apenas se transmite conteúdos sem

haver reciprocidade professor-aluno. ― ANÔNIMO

Pretende-se o envolvimento de pais e alunos em outra abordagem
de forma a que a aprendizagem seja útil aos alunos, ou seja,

colocar a aluno no centro da aprendizagem e sendo o professor um
agente facilitador dessa aprendizagem efetuada pelo aluno.

Pretende-se assim estimular a iniciativa, a curiosidade e
autonomia na descoberta da informação que podem transformar

em conhecimento. ― ANÔNIMO

Os alunos têm de perceber o signi�cado das aprendizagens e
compreender as suas utilidades. ― ANÔNIMO

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

A existência de projetos e a envolvência de alunos nesses projetos.
― ANÔNIMO
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De�nição de indicadores/variáveis que permitam identi�car se o
aluno ou formando /jovem conseguiu �car detentor das

competências citadas anteriormente. ― ANÔNIMO

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Ter uma Escola inclusiva, implementar modelos gestão
participada (através de autonomia e apoio aos agentes educativos

e projetos), às lideranças fortes, criativas e empreendedoras.
― ANÔNIMO

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Sala 4

O que é uma escola empreendedora?

proativa ― ANÔNIMO

Proativa ― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

trabalha em rede ― ANÔNIMO

Inovadora ― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

Resilênciapara a capacitação ― ANÔNIMO

educar para a capacitação ― ANÔNIMO

traballha em projetos ― ANÔNIMO

Que procura resolver problemas.
― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

O que ensinamos e como ensinamos?

Ensinamos a dar o nosso melhor.
― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

educar pelo exemplo ― ANÔNIMO

trabalhar os Valores do respeito pelos por todos os seres
― ANÔNIMO

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Valorizando o processo, os resultados e o esforço no seu
desempenho. ― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

O incentivo a aprender com o erro, a resiliência, a autonomia.
― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

contagiar os níveis hierárquicos com o espírito empreendor
― ANÔNIMO

desenvolver o curriculum com uma atitude empreendedora
― ANÔNIMO

Envolver Pais e Encarregados de Educação.
― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

promover uma educação holística ― ANÔNIMO

Uma escola em constante mudança...
― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

articular o fazer saber com o tecido empresarail do meio
― ANÔNIMO

Trabalho colaborativo, com todos os agentes, educativos,
económicos, sociais, etc. ― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

Uma escola INCLUSIVA. ― AGRUPAMENTO ESCOLAS D. CARLOS I

desvolver uma educação holística ― ANÔNIMO

desenvolver ― ANÔNIMO

implementar ações que promovam a criatividade , a empatia, a
�exibilidade, adaptabilidade ― ANÔNIMO

anónimo- AE Mangualde ― ANÔNIMO

Sala 5

O que é uma escola empreendedora?

O que ensinamos e como ensinamos?

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?
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Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?
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Sala 6

O que é uma escola empreendedora?

O que ensinamos e como ensinamos?

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Desa�os burocráticos, gestão de tempos e de espaços, medo do
"fracasso", a "pressão" dos alunos/EE em relação aos resultados e

às notas. Por outro lado, por vezes há uma certa resistência por
parte da Escola a novas atividades/projetos. Combater a

procrastinação, a falta de vontade individual. ― ANÔNIMO

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Envolver todos os parceiros da comunidade local (escola,
autarquias, associações...), reinventando as práticas pedagógicas.

Por exemplo, criando situações de múltiplas e diversas
oportunidades de aprendizagem. A Escola deve estimular

aprendizagens signi�cativas, resolução de problemas, trabalho de
projeto. O "trabalho em rede", aprender e partilhar experiências é

essencial. A divulgação e uma abertura ao outro deve ser
valorizado. Na sociedade atual devemos ter em atenção ao

trabalho com as emoções ― ANÔNIMO

Sala 7

O que é uma escola empreendedora?

O que ensinamos e como ensinamos?

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Os desa�os são muitos...criação de espaços, dentro e fora da sala
de aula. Envolvimento em projetos e clubes, abrindo à comunidade

exterior a escola. Ser mais interventivos e envolver famílas.
Formação e o�cinas para professores e alunos. ― HELENA PIRES

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Sala 8

O que é uma escola empreendedora?

Escola empreendedora. Escola ativa, inovadora, que responde às
necessidade da comunidade e do seu público. ― ANÔNIMO

A escola tem que se adaptar, mas é difícil mudar mentalidades.
― ANÔNIMO

O que ensinamos e como ensinamos?

Ensinamos através do trabalho de projeto e partindo das
necessidades do aluno, conjugando com os programas

curriculares. Como leciono Português, é mais fácil trabalhar em
projetos do que noutras disciplinas. ― ANÔNIMO

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Através do envolvimento dos alunos na construção das
plani�cações e dos instrumentos de avaliação, com recurso,

sobretudo à avaliação formativa. É importante criar diversas
oportunidades para que os alunos possam desenvolver as suas

competências, tendo consciência do que necessitam de melhorar.
― ANÔNIMO

No meu curso tentamos desenvolver projetos de sala de aula, como
feiras, exposições, trabalhos de relevância para eles, como, por

exemplo, fazer velas e sabonetes. Crio rubricas de avaliação para
eles terem melhor perceção das suas avaliações. Fazemos

sobretudo a avaliação formativa. No �nal de cada atividade
aferimos sempre o que gostaram mais/menos e como podemos

fazer para melhorar. ― ANÔNIMO

Nos cursos pro�ssionais, há ainda mais oportunidades para
desenvolvimento da metodologia do trabalho de projeto.

― ANÔNIMO
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Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Motivar e envolver os alunos e comunidade educativa neste
processo; reconhecer a importância da assertividade na

comunicação entre todos os pares; desenvolver a empatia. A
resiliência também é fundamental. Nesta situação de ensino à

distância, é crucial termos a mente aberta à mudança e à
necessidade de constante adaptação. ― ANÔNIMO

Nesta modalidade de ensino, o docente trabalha muito mais, se
quiser desenvolver um trabalho de qualidade. Às vezes, há o

sentimento de que trabalhamos sem rede. ― ANÔNIMO

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Podemos construir uma escola que responda às necessidades e
interesse dos alunos, não esquecendo que estes serão os futuros

cidadãos ativos da sociedade. É fundamental envolver a
comunidade e reconhecer a importância do trabalho em rede.

― ANÔNIMO

Sala 9

O que é uma escola empreendedora?

Uma escola dinâmica e aberta à mudança;
― LILIANA GUIMARÃES GOMES

Capaz de formar Pessoas ― LILIANA GUIMARÃES GOMES

pessoas capazes de pensar e agir, encontrando soluções
― LILIANA GUIMARÃES GOMES

educar para a autonomia, dentro e fora dos portões da escola
― LILIANA GUIMARÃES GOMES

Que trabalhe competências integradoras
― LILIANA GUIMARÃES GOMES

exigente, co m padrões de exigência adaptados a cada aluno
― LILIANA GUIMARÃES GOMES

O que ensinamos e como ensinamos?

As matérias e o conhecimento não deve estar espartilhado, mas
sim interligado. A forma de transmissão deve ser inspiradora e

deverá incluir o aluno, envolvendo-os no processo desde o início.
― LILIANA GUIMARÃES GOMES

Trabalhar com os alunos e criar metodologias que ajudem os
alunos a planearem eles próprios o seu processo de aprendizagem

e conhecimento e formação pessoal. ― LILIANA GUIMARÃES GOMES

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Programas de mentorias / tutorias; cada professor responsável
por apoiar, orientar um grupo pequeno de alunos; alunos com

responsabilidade ― LILIANA GUIMARÃES GOMES

Trabalhos por projeto que sejam relevantes para eles, nos quais
eles tenham de trabalhar em equipa e que envolvam a comunidade.

― LILIANA GUIMARÃES GOMES

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Resistência à mudança; a acomodação a velhos hábitos; pressões
relativamente aos resultados �nais em exames, por exemplo; medo
do desconhecido e de arriscar em novas formas de aprendizagem/

métodos ― LILIANA GUIMARÃES GOMES

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

A palavra-chave será resiliência. É essencial trabalhar em rede,
em parceria, aproveitando os contributos da sociedade e em

consonância com as exigências da sociedade atual.
― LILIANA GUIMARÃES GOMES

Sala 10

O que é uma escola empreendedora?

O que ensinamos e como ensinamos?

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Sala 11

O que é uma escola empreendedora?

O que ensinamos e como ensinamos?
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Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Criação de redes de parcerias locais, metodologia de projeto,
�exibilidade curricular de organização de escola.

― ALBERTINA NOBRE

Sala 12

O que é uma escola empreendedora?

O que ensinamos e como ensinamos?

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Sala 13

O que é uma escola empreendedora?

O que ensinamos e como ensinamos?

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?

Sala 14

O que é uma escola empreendedora?

O que ensinamos e como ensinamos?

Como transformamos os nossos alunos e
como avaliamos o impacto?

Quais os principais desafios para garantir e
promover um espírito empreendedor na
escola?

Como podemos construir uma escola que dê
resposta aos desafios da sociedade actual?
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