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Módulo 1

Sessão 2
Guia didático do professor

EMPREENDER: UMA ATIVIDADE DE EQUIPA

1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinâmicas

6 · Resultados

15’

25’

15’
2 · Materiais

Compreender que o empreendimento é uma atividade que 
requer a participação de pessoas com diferentes capacidades.

Criar as equipas e realizar a atribuição geral das tarefas.

Utilizar os resultados do trabalho de campo realizado pelos alunos para 
evidenciar as diferentes maneiras e momentos em que se revela uma atitude 
empreendedora e como esta é positiva para o meio envolvente. Os exemplos da 
sessão anterior devem servir para mostrar o conceito de trabalho de equipa e a 
necessidade de dispor de múltiplos perfis para empreender com êxito.

Atividade “Diferentes usos de uma bola de ténis”. É importante chamar a 
atenção para o facto de um desafio aparentemente complexo para uma só 
pessoa poder ser resolvido de forma muito mais fácil e rápida por uma equipa. 
Comparar as diferentes soluções obtidas por cada uma das equipas e em 
conjunto na sala de aula.

Formação das equipas de trabalho segundo o critério que o professor considerar 
mais indicado. Cada equipa deve ter idealmente entre quatro e seis alunos. 
Depois de formadas, as equipas organizam-se de maneira autónoma na 
atribuição das diferentes responsabilidades de cada um dos seus membros.

Depois de finalizar a atribuição dos papéis, é necessário recordar à equipa que 
sempre que terminar um módulo terá de preencher um modelo que passa a 
fazer parte do material de comunicação da sua proposta (modelo “Resultado do 
módulo”). A pessoa que desempenhar o papel de comunicador é a responsável 
por elaborar este conteúdo e por o entregar posteriormente ao professor.

- 5 fichas de exemplos (S1A)

- 1 modelo “Diferentes usos de uma bola de ténis” por aluno  (S2A)

- 1 modelo “Criação da equipa” por equipa  (S2B)

- 1 jogo de cartas “Tarefas do projeto” por equipa

- 1 jogo de identificadores “Papéis da equipa” por equipa

- 1 modelo recortável de identificadores por equipa  (S2C)

- 1 modelo “Resultado do módulo: a equipa” por equipa  (S2D)

3 · Estrutura temporal da sessão

Resultados 

Exemplos

Dinâmicas

15’

25’

15’
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Guia didático do professor
Módulo 1

Sessão 2

EMPREENDER: UMA ATIVIDADE DE EQUIPA

O que é

Modo Operativo

15’

Objetivo

Disponha dos exemplos de casos de empreendimento utilizados na sessão 
anterior. O objetivo é utilizá-los agora para que os alunos reflitam sobre o 
número de pessoas com diferentes capacidades que são necessárias para se ser 
bem sucedido em cada um dos projetos. Embora o empreendedor possa exercer 
o papel de líder,  para que uma ideia tenha êxito é sempre necessário que haja 
uma equipa de pessoas que acredite nela.

O trabalho de campo realizado pelos alunos deve deixar claro que a atitude 
empreendedora não é uma condição exclusiva e afastada do seu dia-a-dia. Isso 
torna-se visível na diversidade de formas de ser empreendedor, na constatação 
de que nem toda a gente empreende da mesma forma.

Compreender que o empreendimento é uma atividade de equipa, que 
necessita de diferentes perfis para se poder alcançar o êxito.

Material:

- 5 fichas de exemplos (S1A) 

Tal como na sessão anterior, dispõe das fichas de exemplos.

Em cada um dos cinco casos o papel desempenhado pelo trabalho de equipa foi 
muito diferente. Utilize estas diferenças e o trabalho de campo realizado pelos 
alunos para enfatizar a importância que tem o trabalho de equipa para se poder 
empreender com êxito minimizando os riscos e acelerando todo o processo.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS
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Módulo 1

Sessão 2
Guia didático do professor

EMPREENDER: UMA ATIVIDADE DE EQUIPA

O que é Modo Operativo

15’

Objetivo

Atividade que se realiza inicialmente de modo individual para posteriormente 
se efetuar uma partilha dos resultados obtidos em cada uma das equipas. O 
seu objetivo é realçar como o trabalho de equipa é muito mais efetivo que o 
trabalho individual, especialmente face a desafios inovadores.

Compreender que é possível observar a realidade sob uma ótica diferente. 
Demonstrar objetivamente que o trabalho de equipa é muito mais efetivo do 
que o trabalho individual, especialmente quando se trata de resolver problemas 
diferentes dos habituais.

Material:

- 1 modelo “Diferentes usos de uma bola de ténis” por aluno (S2A) 

Entregar uma cópia do modelo a cada aluno, que terá cinco minutos para imaginar 
que outros usos pode dar a uma bola de ténis, tendo em conta que é possível 
manipulá-la até certo ponto (cortá-la, fazer-lhe um buraco, etc.).

Acabada esta parte, realiza-se durante dez minutos uma partilha das soluções cujo 
objetivo é obter o número total de respostas diferentes. Os alunos vão-se aperceber 
que  existem  abordagens e  visões  muito  diferentes e  todas  elas  igualmente  
válidas. Também  se  tornará  evidente que  a  capacidade  imaginativa e  inovadora  
do total da turma é muito superior à de qualquer aluno individualmente.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS
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Guia didático do professor / Atividade

DIFERENTES USOS DE UMA BOLA DE TÉNIS

Módulo 1

Sessão 2

Dispões de cinco minutos para imaginar dez maneiras diferentes das habituais para utilizar uma bola de ténis.

IDEIA IDEiADESCRIÇÃO DESCRIÇÃOESQUEMA ESQUEMA

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Cortada e colocada na 

esquina de um móvel 

para o poder mover

Acrescentada ao descanso 

da bicicleta ou mota ajuda 

a que esta não fique 

atolada ou patine.

Protetor para os cantos da 

mesa para que as crianças 

não se magoem.

Colocada no puxador de uma 

porta para evitar que choque 

com a parede

Cortar as extremidades e 

utilizá-la como pulseira

Colocada na ponta da 

antena do carro ajuda a 

encontrar o veículo no 

parque de estacionamento

Dar uma automassagem 

pondo-a entre as costas e 

o chão

Bola decorativa para a 

árvore de Natal

Cortadas e postas nos pés 

de uma cadeira para evitar 

o ruído ao movê-la

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S2A) igual o número 
dos alunos da turma.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESSOR

JOVENSEMPREENDEDORES
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Módulo 1
Sessão 2

 
Material do aluno / Atividade

DIFERENTES USOS DE UMA BOLA DE TÉNIS

Dispões de cinco minutos para imaginar dez maneiras diferentes das habituais para utilizar uma bola de ténis.

IDEIA IDEIADESCRIÇÃO DESCRIÇÃOESQUEMA ESQUEMA

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Modelo S2A

JOVENSEMPREENDEDORES
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Guia didático do professor

EMPREENDER: UMA ATIVIDADE DE EQUIPA

O que é

Módulo Operativo 

25’

Objetivos

Formar as várias equipas e atribuir um papel predominante a 
cada um dos seus membros.

Formar as várias equipas.

Garantir que a distribuição dos papéis dentro de cada equipa é feita 
por consenso.

Iniciar um processo de autogestão dentro de cada uma das equipas. 
Dar um nome a cada equipa.

Elaborar e entregar o resultado final deste módulo: a equipa.

Cada equipa deve ter idealmente entre quatro e seis alunos. O professor ou tutor 
pode seguir o critério ou o método de formação das equipas que considerar mais 
adequado. Deve garantir, em todos os casos e na medida do possível, que toda 
a gente possa participar no projeto somando o máximo valor possível. Por isso, 
a  cada membro do grupo é atribuído um papel principal e outro secundário. 
O objetivo é que cada componente da equipa possa exercer um papel mais 
predominante em algum dos módulos do processo, embora garantindo sempre a 
colaboração de todos.

A partilha dos papéis ao longo do processo é feita utilizando-se um jogo de cartas. 
As regras do jogo são simples e estão descritas no modelo da atividade, tal como os 
diferentes papéis. Se surgir algum conflito, a própria equipa tem de ser capaz de o 
gerir.

Por fim, a pessoa ou pessoas a quem foi atribuído o papel de comunicador deverá 
elaborar o modelo correspondente aos resultados deste módulo (“A equipa”), que 
neste caso corresponde à descrição da equipa formada (nome da equipa, pessoas e 
papéis associados).

Material:

- 1 modelo “Criação da equipa” por equipa  (S2B)

- 1 jogo de cartas “Tarefas do projeto” por equipa

- 1 jogo de cartas “Papéis da equipa” por equipa

- 1 modelo recortável de identificadores por equipa  (S2C)

- 1 modelo “Resultado do módulo: a equipa” por equipa  (S2D) 

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 1

Sessão 2
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Guia didático do professor / Atividade

CRIAÇÃO DA EQUIPA

Têm aqui uma descrição dos papéis que têm de 
contribuir para o trabalho de equipa:

 Criativo: traz ideias e soluções. Todos são criativos, portanto é um papel que vocês 
todos vão exercer constantemente.

 Coordenador: coordena as atividades. 

 Explorador: procura informação e recursos. 

  Construtor: torna as ideias numa coisa concreta.

 Comunicador: elabora e transmite a informação

A cada um de vocês serão atribuídos dois papéis:

 Papel principal: é o papel que é necessário tentar exercer em todo o momento.

 Papel secundário: apoia a pessoa que tem este papel como principal.

Lembrem-se que ter atribuído um papel implica ter uma maior carga de 
responsabilidade em determinados momentos. Em cada módulo do processo um dos 
papéis desempenhará uma ação mais determinante, mas não se esqueçam de que 
devem participar em todas as atividades independentemente de o vosso papel ser 
principal ou secundário. 

Utilizem as cartas para atribuírem os vários papéis. Estas 
são as regras do jogo:

Baralhem as cartas das tarefas e distribuam o mesmo número delas a cada membro 
da equipa. Cada carta descreve uma tarefa, quando se deve executá-la e o papel que 
a deve liderar. Troquem as cartas (tarefas) uns com os outros em função das vossas 
preferências até que todos tenham um número relevante de cartas correspondentes a 
um mesmo papel. Este será o vosso papel principal, e em função do resto das cartas 
poderão identificar o papel secundário. 

 Se a equipa for formada por mais de quatro pessoas terão forçosamente de dividir 
algum papel por mais de uma pessoa. Logicamente, se forem menos de quatro será 
ao contrário. Terão de negociar uns com os outros.

 Certifiquem-se de que na vossa equipa foram atribuídos os quatro papéis diferentes, 
tanto de forma principal como secundária. Caso contrário, terão de reatribuir papéis 
até o conseguirem.

Após a atribuição dos papéis, podem utilizar as cartas dos papéis e os  identificadores 
como elementos distintivos.

Por fim, a pessoa ou pessoas a quem foi atribuído o papel de comunicador deverá 
elaborar o modelo correspondente aos resultados deste módulo, indicando no mesmo 
o nome da equipa, o dos seus componentes e os papéis principal e secundário que 
cada membro tem.

Módulo 1

Sessão 2

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S2B) igual ao número 
de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESSOR

JOVENSEMPREENDEDORES
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Material do aluno / Atividade

CRIAÇÃO DA EQUIPA

Têm aqui uma descrição dos papéis que têm de 
contribuir para o trabalho de equipa:

 Criativo: traz ideias e soluções. Todos são criativos, portanto é um papel que vocês 
todos vão exercer constantemente.

 Coordenador: coordena as atividades 

 Explorador: procura informação e recursos. 

 Construtor: torna as ideias numa coisa concreta. 

 Comunicador: elabora e transmite a informação.

A cada um de vocês serão atribuídos dois papéis:

 Papel principal: é o papel que é necessário tentar exercer em todo o momento.

 Papel secundário: apoia a pessoa que tem este papel como principal.

Lembrem-se que ter atribuído um papel implica ter uma maior carga de 
responsabilidade em determinados momentos. Em cada módulo do processo um dos 
papéis desempenhará uma ação mais determinante, mas não se esqueçam de que 
devem participar em todas as atividades independentemente de o vosso papel ser 
principal ou secundário. 

Utilizem as cartas para atribuírem os vários papéis. Estas 
são as regras do jogo:

Baralhem as cartas das tarefas e distribuam o mesmo número delas a cada membro 
da equipa. Cada carta descreve uma tarefa, quando se deve executá-la e o papel que 
a deve liderar. Troquem as cartas (tarefas) uns com os outros em função das vossas 
preferências até que todos tenham um número relevante de cartas correspondentes a 
um mesmo papel. Este será o vosso papel principal, e em função do resto das cartas 
poderão identificar o papel secundário. 

 Se a equipa for formada por mais de quatro pessoas terão forçosamente de dividir 
algum papel por mais de uma pessoa. Logicamente, se forem menos de quatro será 
ao contrário. Terão de negociar uns com os outros.

 Certifiquem-se de que na vossa equipa foram atribuídos os quatro papéis diferentes, 
tanto de forma principal como secundária. Caso contrário, terão de reatribuir papéis 
até o conseguirem.

Após a atribuição dos papéis, podem utilizar as cartas dos papéis e os identificadores 
como elementos distintivos.

Por fim, a pessoa ou pessoas a quem foi atribuído o papel de comunicador deverá 
elaborar o modelo correspondente aos resultados deste módulo, indicando no mesmo 
o nome da equipa, o dos seus componentes e os papéis principal e secundário que 
cada membro tem.

Módulo 1
Sessão 2

Modelo S2B
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Papel principal

Papel secundário

Material do aluno / Atividade

IDENTIFICADORES

Módulo 1
Sessão 2

Imprima uma cópia deste modelo 
(S2C) para cada equipa e recorte-a 
pelo picotado.

MODELO PARA 
O PROFESSOR

Modelo S2C

Papel principal

Papel principal

Papel principal

Papel principalPapel principal

Papel secundário

Papel secundário

Papel secundário

Papel secundárioPapel secundário

JOVENSEMPREENDEDORES



MÓDULO 1     EMPREENDER: TU PODES!26 JOVENSEMPREENDEDORES

Guía didáctico do professor / RESULTADOS

A EQUIPA

FINAL DO MÓDULO 1

Nome da equipa: ................................................................................................................Os umpa lumpa

PESSOA

Jennifer Polatris

Mari Paz Aramando

Mohamed Benjelloun

Álvaro Botejara

Joshua Pedrero

PAPEL (principal/secundário)

Construtor / comunicador

Comunicador / construtor 

Explorador / coordenador

Coordenador / explorador

Explorador / coordenador

Módulo 1

Sessão 2

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S2D) igual ao número 
de equipas que tiver na aula. 

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O PROFESOR
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Módulo 1

Sessão 2
Material do aluno / RESULTADOS

A EQUIPA

Nome da equipa: ................................................................................................................

PESSOA PAPEL (principal/secundário)

Modelo S2D
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