Informação n.º 13/2016-2017

Empreendedorismo e Educação Financeira
no 1.º Ciclo da Associação Ester Janz com a
colaboração da AESS e do Banco Santander Totta
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
Como é do vosso conhecimento, na Associação Ester Janz decidimos dedicar ao Empreendedorismo
o tema do nosso Projeto Educativo para o quadriénio letivo 2015-2019.
Sob o mote “Aprender a construir * juntos vamos conseguir” (da autoria do nosso Corpo Docente e
que também inspirou a criação do logótipo específico), temos vindo a desenvolver e propomo-nos
continuar a planificar e realizar atividades e eventos que visam promover uma educação e uma
cultura empreendedoras e trabalhar junto da nossa Comunidade Escolar as competências que
caracterizam os empreendedores: Iniciativa, Responsabilidade, Liderança, Inovação, Perseverança,
Determinação e Trabalho em Equipa.
Foi neste enquadramento que tivemos conhecimento do projeto “€onta €omigo” – Escolas
http://www.economia-sustentavel.com/index.php/projetos/educacao-financeira-em-escolas,
desenvolvido pela AESS - Associação para o Desenvolvimento de uma Economia Solidária e
Sustentável (http://www.economia-sustentavel.com).
A AESS, que tem como missão, promover junto dos públicos-alvo “uma
vida

equilibrada

e

economicamente

sustentável”,

realiza

em

estabelecimentos de ensino sessões sobre Empreendedorismo, bem
como sobre Educação Financeira e Formação para o Consumo.
Pelo

elevado

interesse

pedagógico

deste

projeto,

decidimos

implementá-lo no nosso 1.º Ciclo. O programa será desenvolvido em cada turma ao longo de 6
sessões de 1h30, e com uma abordagem adaptada a cada ano de escolaridade.
É com satisfação que informamos que, neste âmbito, conseguimos um importante apoio financeiro do
Banco

Santander

Totta,

dentro

da

sua

política

de

Responsabilidade Social Corporativa, no valor de Eur. 500,00,
que muito valorizamos, pois contribui para custear este
programa, reduzindo-se, assim, o valor por Aluno a Eur. 2,70, a debitar com a próxima mensalidade.
Gostaríamos de realçar que a AESS virá, na 5.ª-feira, 16 de fevereiro, à Associação Ester Janz realizar
uma sessão de sensibilização para Pais e Colaboradores sobre Empreendedorismo/Educação
Financeira - “Como criar filhos financeiramente saudáveis?”, algo que muito valorizamos e que
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estamos certos de que, no atual contexto de crise e, concretamente, dificuldades financeiras de
muitas das Famílias das nossas Crianças, será muito enaltecido e aproveitado pela nossa Comunidade
Escolar.
No que respeita ao projeto da AESS - Associação para o Desenvolvimento de uma Economia Solidária
e Sustentável que vamos implementar no 1.º Ciclo, remetendo para o programa em anexo,
destacamos os seguintes objetivos:
•

compreender as características empreendedoras que possuem

•

compreender e identificar as competências necessárias para iniciar um projeto

•

estimular a criatividade

•

gerar ideias em grupo

•

aceitar o fracasso

•

desenvolver o relacionamento interpessoal

•

identificar processos chave da concretização de uma ideia

•

desenvolver a capacidade de planeamento, previsão e resolução de problemas

•

desenvolver a comunicação de ideias

•

compreender os conceitos básicos de finanças

•

aprender a estabelecer o preço do produto/projeto de acordo com o valor.

As sessões que decorrerão no período letivo, com a presença das Professoras Titulares de Turma,
estarão a cargo da Dra. Cátia Ramalhete, sob supervisão da Dra. Dulce Forte, responsável da AESS, no
seguinte calendário e horários:
Horários

3.ª-feira

4.ª-feira

4.ª-feira

Dias

24/01; 31/01
7/02; 21/02
07/03

22/03

25/01
1/02; 8/02; 22/02
08/03; 15/03

9h00-10h30

3.º ano A

3.º ano A

4.º ano

2.º ano

1.º ano B

3.º ano B

1.º ano A

11h00-12h30
14h00-15h30

3.º ano B
Almoço
2.º ano

Estamos convictos de que a integração deste projeto no currículo do nosso 1.º Ciclo, para a
concretização do tema do nosso Projeto Educativo, será muito enriquecedora para os nossos Alunos!
O Conselho Executivo encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos que se venham a
revelar necessários relativamente a este ou qualquer outro assunto.

Lisboa, 20 de janeiro de 2017
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