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1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinâmicas

6 · Resultados

35’

10’

10’2 · Materiais

3 · Estrutura temporal da sessão

Compreender o mecanismo de mercado como a verdadeira 
ferramenta de avaliação de uma proposta de valor.

Saber avaliar de forma objetiva outras propostas de valor.

Cada equipa pode votar qualquer projeto menos o seu. 

Para votar dispõem de 10 pontos. Existem varias opções na distribuição das pontuações. 
Por exemplo, agrupados de forma que se possam dar 5, 3 e 2 pontos a três propostas 
diferentes, ou permitir que cada equipa use livremente os seus 10 pontos. Também existe a 
possibilidade de estabelecer dois tipos de votações: uma à melhor apresentação e outra ao 
melhor projeto.

Em função dos resultados obtidos é possível que alguma das equipas considere que 
faz sentido apresentar o seu projeto numa plataforma de financiamento coletivo para 
transformar o seu protótipo numa realidade.

Nesta sessão os casos são os próprios projetos dos estudantes. 

Cada equipa apresenta o seu discurso do empreendedor durante três minutos. Também é 
possível dispor dos protótipos para facilitar o discurso e a avaliação dos diferentes projetos.

- 1 modelo “Avaliação dos discursos e dos produtos/serviços” por 
estudante ou equipa (S12A)

- 1 modelo “Pontuação dos discursos e dos produtos/serviços” por 
equipa (S12B) 

- 1 modelo “Resultado do módulo: a proposta de valor” por equipa (S12C) 

Resultados

ExemplosDinâmicas
10’ 35’

10’

Guia didático do docente

APRESENTAÇÃO FINAL

Módulo 6

Sessão 11
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O que é Modo Operativo

35’

Objetivos

Saber apresentar em público e de modo convincente o discurso do 
empreendedor.

Avaliar as várias apresentações de forma sistemática e objetiva.

Material:

- 1 modelo “Avaliação dos discursos e dos produtos/serviços” por estudante ou 

equipa  (S12A)

Cada equipa apresenta durante três minutos o seu discurso. É aconselhável que 
depois de cada apresentação o público anote as suas impressões individualmente 
ou por equipas, uma vez que pode ser difícil recordar posteriormente todas as 
apresentações com os seus pontos fortes e fracos. Para esse efeito cada estudante 
ou equipa dispõe de um modelo de avaliação. Tanto o discurso como o próprio 
produto ou serviço serão avaliados em função dos aspetos positivos e negativos 
(mas sem pontuar).

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Apresentação do discurso do empreendedor por parte de cada equipa

Guia didático do docente

APRESENTAÇÃO FINAL

Módulo 6

Sessão 11
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EQUIPA 1

EQUIPA 2

EQUIPA 3

EQUIPA 4

EQUIPA 5

EQUIPA 6

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentarios:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Imprima em DIN-A4 um número de cópias do 
modelo seguinte (S12A) igual ao número dos 
estudantes ou equipas que tiver na aula, em 
função da mecânica de avaliação.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE

Estrutura correta. 
Pouco sérios.

Pouco ensaiado, 
muito confuso.

Simples e concreto.

Muito original mas 
pouco credível.

Dificilmente alguém 
pagaria dinheiro para 
ter o seu produto.

A necessidade muito 
bem identificada, mas a 
solução é pouco original.

Guia didático do docente / Atividade

AVALIAÇÃO DOS DISCURSOS E DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Módulo 6

Sessão 11
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EQUIPA 1

EQUIPA 2

EQUIPA 3

EQUIPA 4

EQUIPA 5

EQUIPA 6

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Comentários:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Material do estudante / Atividade

AVALIAÇÃO DOS DISCURSOS E DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Modelo S12A
Módulo 6
Sessão 11
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O que é Modo Operativo

10’

Objetivo

Cada equipa pontua os vários discursos e propostas de novos 
produtos ou serviços.

Obter por consenso um resultado de votação dentro de cada equipa.

Material:

- 1 modelo “Pontuação dos discursos e dos produtos/serviços” por equipa (S12B)

O docente estabelece a lógica da pontuação, ou seja, tanto o número de pontos 
disponíveis como a sua organização. É importante manter o mesmo sistema 
de pontuação tanto para a avaliação dos discursos como para a avaliação dos 
produtos ou serviços. 

O docente recolhe as fichas de pontuação no final do processo de avaliação por 
parte de todas as equipas.
 

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Guia didático do docente

APRESENTAÇÃO FINAL

Módulo 6

Sessão 11
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EQUIPA 1

EQUIPA 2

EQUIPA 3

EQUIPA 4

EQUIPA 5

EQUIPA 6

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos: Votos:

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S12B) igual ao 
número de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE

Guia didático do docente / Atividade

PONTUAÇÃO DOS DISCURSOS E DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Módulo 6

Sessão 11
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EQUIPA 1

EQUIPA 2

EQUIPA 3

EQUIPA 4

EQUIPA 5

EQUIPA 6

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos:

Votos: Votos:

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Produto ou serviço

Material do estudante / Atividade

PONTUAÇÃO DOS DISCURSOS E DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Modelo S12B
Módulo 6
Sessão 11
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O que é

Modo Operativo

10’

Objetivos

Apresentação dos resultados finais e elaboração do último resultado 
do módulo.

Reconhecer o trabalho realizado por todas as equipas.

Dar a conhecer a equipa ou equipas vencedoras.

Cabe ao docente consolidar os resultados das votações e anunciar as equipas 
vencedoras. Nesse momento é oportuno debater com os estudantes sobre o 
significado que o projeto teve para eles, a aprendizagem que adquiriram, o que 
acharam mais complexo, mais divertido, o que os surpreendeu mais em relação 
a eles próprios como equipa, etc. Para esse efeito o material de comunicação 
que foram elaborando ao longo do projeto é uma ferramenta muito poderosa, 
uma vez que pode funcionar para cada equipa como um diário de bordo do 
projeto.

Ao tratar-se de uma sessão de conclusão de módulo e para fechar 
definitivamente o material de comunicação de cada projeto deve formalizar-se o 
último modelo de resultado. Trata-se de incorporar o discurso do empreendedor 
num modelo que denominamos “Proposta de valor”. Na cultura empreendedora/
inovadora anglo-saxónica o conceito de proposta de valor substitui o discurso do 
empreendedor quando quem o apresenta e defende não é um empreendedor, 
mas uma empresa ou quando o discurso se adapta ao formato textual.

 

Material:

- 1 modelo “Resultado do módulo: a proposta de valor” por equipa  (S12C) 

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Guia didático do docente

APRESENTAÇÃO FINAL

Módulo 6

Sessão 11
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Guia didático do docente / RESULTADOS

A PROPOSTA DE VALOR

A PROPOSTA DE VALOR

FINAL DO MÓDULO 6

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S12C) igual ao 
número de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE

As    pessoas  de idade    ou   com   problemas   de   concentração  
têm sérias dificuldades  para  utilizar  um  telemóvel. Por isso 
criámos o MOFA, um produto que  permite  a  estas pessoas  
utilizar um telemóvel de forma simples e autónoma, mas sem 
prejuízo das funcionalidades do telemóvel.

O MOFA consiste num modelo de cartão com um espaço central 
onde colocar o telemóvel com as instruções escritas à sua volta. 
Esta configuração permite identificar rapidamente onde estão 
as teclas e realizar qualquer ação sem dificuldade. Todos os 
processos são explicados passo a passo, indicando com setas a tecla 
do ecrã onde carregar. É  uma solução fácil, que não assusta as 
pessoas de idade e com uma manutenção muito simples.              
                                           
O preço pode ser realmente competitivo, uma vez que é um produto 
muito barato de elaborar. A margem por unidade vendida pode ser 
bastante alta, pelo que é, sem dúvida, um grande negócio.

Não existem soluções parecidas para além de alguns cursos 
concebidos para pessoas de idade. Pensa-se que os idosos não 
podem utilizar com desenvoltura os telemóveis, mas na realidade 
ninguém se preocupou em lhes proporcionar  ferramentas 
adequadas.

Com o MOFA, uma solução simples, barata e eficiente, as pessoas 
de idade entram definitivamente na cultura digital.

Módulo 6

Sessão 11
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A PROPOSTA DE VALOR

Material do estudante / RESULTADOS

A PROPOSTA DE VALOR

Modelo  S12CMódulo 6
Sessão 11
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