Dias 17 e 18 de junho, Lisboa

Meia centena de alunos mostram trabalhos realizados no âmbito
dos “Ateliers Empreender Criança com o Portugal Sou Eu”

No âmbito dos “Ateliers Empreender Criança com o Portugal Sou Eu”, nos dias 17 e
18 de junho, o Real Colégio de Portugal e o Colégio de Alfragide, em Lisboa, recebem,
respetivamente, as exposições dos trabalhos, desenvolvidos durante este ano letivo,
de cerca de meia centena de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.
O tema dos trabalhos/projetos, comum a todos os alunos, é o empreendedorismo
associado à promoção da oferta nacional (produtos e serviços).
Este ano letivo, os “Ateliers Empreender Criança” e a “Academia Empreender
Jovem”, ambas desenvolvidas pelo programa “Portugal Sou Eu”, envolvem 2775
alunos, de 77 escolas do País, num total de 145 turmas.
Os “Ateliers Empreender Criança” contam com a participação de 2340 crianças do 1º
Ciclo do Ensino Básico e a “Academia Empreender Jovem” com 235 jovens do Ensino
Secundário.
De salientar que este ano, o “Portugal Sou Eu” abrangeu também, numa experiência
piloto, 200 alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. No próximo ano letivo, o
programa pretende levar a iniciativa ainda a mais escolas de todo o País.
Ao desenvolver este tipo de iniciativas, o objetivo do “Portugal Sou Eu” é explicar e
transmitir a toda a comunidade escolar – funcionários, docentes, alunos e
encarregados de educação - conceitos de incorporação nacional, que resultaram na
elaboração de projetos empreendedores.
Para além do desenvolvimento de competências empreendedoras (trabalhadas na
criação do projeto), o “Portugal Sou Eu” espera que os alunos desenvolvam um
sentido de responsabilidade, no que toca à valorização dos produtos e serviços
portugueses, entendam e reflitam - durante a sua vida académica, profissional,
pessoal e social - sobre o tema da portugalidade e a utilização dos recursos. Criar

uma sociedade mais empreendedora, motivada, com maior capacidade de decisão e
mais atenta ao meio envolvente.
As 77 escolas (Alcains, Alenquer, Carregado, Arouca, Arruda dos Vinhos, Coimbra,
Covilhã, Fundão, Lisboa, Mafra, Pombal e Torres Vedras) envolvidas têm vindo a
realizar durante os meses de maio e junho, Feiras, que incluem um espaço de
exposição e a apresentação de trabalhos/projetos (avaliados por um júri composto
por um docente, um empresário Aderente ao “Portugal Sou Eu” e um representante
da AIP).

Em agenda:
 17 junho | 17H30 - Real Colégio de Portugal
 18 junho | 10H00 - Colégio de Alfragide (Auditório Agostinha da Silva,
Universidade Lusófona)

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

