Informação n.º 20/2016-2017
Junior Achievement no 1.º Ciclo da AEJ
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).
Neste âmbito, propomo-nos planificar 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.
Neste contexto, no ano letivo passado, inscrevemo-nos no projeto de educação para o
empreendedorismo, desenvolvido pela Junior Achievement Portugal - www.japortugal.org – que “tem
como

missão

incentivar

crianças

e

jovens

a

desenvolverem

competências

e

atitudes

empreendedoras, através de programas de formação
de acordo com as suas idades”.
Para o efeito, a Junior Achievement Portugal tem como
associadas várias empresas de renome nacional e
internacional

que,

no

âmbito

da

respetiva

responsabilidade social e do envolvimento com a comunidade, promovem o voluntariado
empresarial, incentivando os seus Colaboradores a cederem o seu tempo e competências, afetando
horas de trabalho a este projeto da Junior Achievement Portugal (que, por sua vez, assegura a
formação e o acompanhamento destes Voluntários), garantindo-se, deste modo, uma estreita ligação
entre o sistema educativo e o tecido empresarial.
A Junior Achievement Portugal tem dois programas dirigidos aos Alunos do 1.º Ciclo:
 “A Família” – para Alunos do 1.º ano, com idades entre os 6-7 anos
 “A Comunidade” – destinado a alunos do 2.º ano, com idades entre os 7-8 anos.
No ano letivo passado, no âmbito do protocolo celebrado com a Junior Achievement Portugal, este
projeto foi introduzido no nosso 1.º Ciclo, nas turmas dos então 1.º e 2.ºs anos, pela mão dos seguintes
Voluntários:
• 1.º ano A - Maria Crespo, estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
• 1.º ano B - Maria Pires, voluntária indicada pela LusoAtlântica
• 2.º ano A - Joana Lobato Heitor, Associada Sénior da Sociedade de Advogados Vieira de Almeida
• 2.º ano B - Nuno Pinheiro, da D.C. Contabilidade – Consolidação, do Banco Santander Totta.
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A nossa apreciação não podia ser mais positiva, sendo de destacar a fantástica interação que se
gerou entre as Crianças e os dinamizadores, possibilitando momentos de aprendizagem e de trabalho
de equipa muito apreciados por todos! Estamos muito agradecidos pelo tempo que dedicaram a
desenvolver este programa na Associação Ester Janz!
É, pois, com elevada satisfação que informamos que, neste ano letivo, as nossas turmas dos 1.ºs e do
2.º ano irão participar neste programa preparado pela Junior Achievement que visa a aquisição de
competências e atitudes empreendedoras por parte dos nossos Alunos, que serão certamente muito
enriquecedores para o seu futuro.
A partir de hoje, o programa “A Comunidade” será desenvolvido na nossa turma do 2.º ano, integrado
no programa da disciplina de Estudo do Meio, sob a orientação da Voluntária, a Dra. Carlota Pereira,
do Banco Santander Totta, que, ao longo de 5 sessões, envolverá as Crianças em todas as atividades.
A Professora Inês Franco acompanhará as sessões que têm a duração de aproximadamente 45
minutos e serão desenvolvidas semanalmente, às 5.ª-feiras, de manhã, das 11h00 às 11h45.
No site da Junior Achievement Portugal, em http://www.japortugal.org/educacao/ensino-basico/901a-comunidade.html, é explicado que, durante as 5 sessões dedicadas a esta temática, os Alunos vão
identificar:
•

O que é uma comunidade

•

Como funcionam os negócios dentro de uma comunidade

•

Qual o papel do estado/governo

•

Que serviços existem para o bem-estar dos seus cidadãos - Que profissões existem no seio de
uma comunidade.

Os objetivos do programa A Comunidade são:
•

Complementar os programas escolares com conteúdos relacionados com os negócios e a
economia

•

Ajudar os alunos a descobrir a diversidade de profissões que existe

•

Descobrir os elementos que normalmente se encontram em qualquer comunidade

•

Desenvolver, nos alunos, a consciência da quantidade de serviços que existem numa
comunidade

•

Promover, nos alunos, a compreensão do modo como o Estado funciona, no sentido de oferecer
os serviços necessários ao bem-estar dos cidadãos

•

Desenvolver, nos alunos, a consciência da responsabilidade dos cidadãos no bem-estar da sua
comunidade

•

Chamar a atenção dos alunos para a importância da educação na futura carreira profissional”

Por sua vez, e estando ainda por definir os dias e horários, nas nossas turmas dos 1.ºs anos será
desenvolvido o programa “A Família” http://www.japortugal.org/educacao/ensino-basico/900-aEnsinar com Amor
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familia.html, sob a orientação dos Voluntários:
•

1.º ano A – Dra. Daniela Tavares, Consultora Fiscal na PWC (Price Waterhouse Coopers)

•

1.º ano B – Dr. Luís Nascimento Ferreira, da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva &
Associados - Sociedade de Advogados

As Professoras Ana Amorim e Ana Isabel acompanharão todas as sessões, nas quais os nossos Alunos
vão identificar:
•

o que é uma família

•

quais as relações e interdependências entre os membros da família

•

o que são necessidades e desejos

•

que tipos de emprego os membros da família têm.

Os objetivos do programa A Família são:
•

Identificar o que é uma família

•

Reconhecer como uma família vive e trabalha para comprar o que necessita e deseja

•

Explicar a diferença entre necessidade e desejo

•

Identificar tarefas inerentes aos diferentes empregos

•

Identificar empregos

•

Interpretar símbolos de mapas

•

Reconhecer como os membros familiares dependem de várias entidades para satisfazer as suas
necessidades e desejos

•

Descrever vários empregos

•

Reconhecer que as famílias usam dinheiro para satisfazer as suas necessidades e desejos

Anexamos uma breve descrição dos programas “A Família” e “A Comunidade”, disponibilizados pela
Junior Achievement.
Temos a certeza de que, uma vez mais, esta colaboração com a Junior Achievement será muito
proveitosa, sobretudo, muito enriquecedora para as nossas Crianças.
Aproveitamos para agradecer à Dra. Carlota Pereira, à Dra. Daniela Tavares e ao Dr. Luís Nascimento
Ferreira a louvável colaboração neste projeto e, concretamente, a disponibilidade para virem à
Associação Ester Janz, orientar os nossos Alunos.
Por último, informamos que na Caderneta do Aluno seguirá o impresso de “autorização” que
apresentamos em anexo, que agradecemos que seja preenchido e entregue à Professora Titular.
Colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se venham a revelar necessários
relativamente a este ou qualquer outro assunto.
Lisboa, 16 de março de 2017
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