
1

GUIA DE PARTICIPAÇÃO

O programa EduCaixa da Fundação “la Caixa” une forças com os professores
que procuram oportunidades para que os seus alunos desenvolvam novas aprendi-
zagens, aprimorem as suas competências, se aproximem de contextos profissionais 
reais, e contribuam para o progresso social. 

The Challenge é o desafio que o programa EduCaixa coloca às equipas de estudan-
tes do 10º, 11º e 12º anos do Ensino Secundário e cursos de Formação Profissional 
de Portugal e Espanha para que desenvolvam os seus projetos em sala de aula.

 ●  Como participar

 ● Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 ● Que materiais devem apresentar

 ● Como devem apresentar o vosso projeto Campus Barcelona

Viagem a uma
cidade dos EUA

Incubadora NEXT

Cria um projeto a partir dos

Neste guia encontrarão:

Apresentação

O programa EduCaixa quer incentivar uma 
geração comprometida com o presente para mudar 
o futuro: worldshakers com atitude e capacidade de 
criar mudanças positivas no mundo.
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The Challenge na aula

A aprendizagem baseada em 
desafios é uma abordagem 
pedagógica que envolve 
ativamente os alunos numa 
situação real e relevante, 
desenvolvendo um processo que 
pode ir desde a compreensão e 
definição específica do desafio 
até à idealização, prototipagem e 
implementação de uma solução. 

Desde 2014 temos vindo a 
comprovar que a promoção de 
uma atitude empreendedora entre 
os alunos não só contribui para que 
exista um impacto positivo no seu 
ambiente, mas também potencia 
o seu crescimento pessoal e ainda 
a sua capacidade de iniciativa, 
pensamento crítico e análise com 
base em dados e evidências.   

Como participar

Ler o Regulamento do Concurso e verificar se cumprem 
com todos os requisitos e compromissos.1

Inscrever-se no The Challenge através do 
formulário de inscrição.  3

Realizar o projeto em sala de aula tendo em 
conta as questões colocadas neste guia e os 

critérios de valorização.
5

Criar uma equipa de 3 a 4 alunos
(com mais de 14 anos).2

Elaborar o projeto de um produto, serviço ou campanha 
respondendo a uma necessidade ou oportunidade 

enquadrada num dos ODS.  
4

Apresentar o projeto através do Portal de 
Concursos da Fundação “la Caixa” antes do 

dia 1 de março de 2023.
6

O docente

 ● Propõe

 ● Orienta

 ● Apoia

 ● Questiona

 ● Facilita  

O aluno

 ● Pesquisa

 ● Pensa  

 ● Cria protótipo

 ● Avalia

 ● Apresenta  
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Alinha o teu projeto com 
um destes P’s:

 ● Pessoas (1, 2, 3, 4, 5)

 ● Planeta (6, 12, 13, 14, 15)

 ● Prosperidade (7, 8, 9, 10, 11)

 ● Paz (16)
5 P’s

1. Pôr fim à pobreza em todas as suas 
formas, em todo o mundo.

2. Pôr fim à fome.

3. Garantir uma vida saudável e  
promover o bem-estar para todos,  
em todas as idades.

4. Garantir uma educação  inclusiva, 
equitativa e de qualidade e 
promover oportunidades de 
aprendizagem durante toda a vida, 
para todos.

5. Alcançar a igualdade de género 
e empoderar todas as mulheres e 
raparigas.

6. Garantir a disponibilidade de água 
e a sua gestão sustentável, com 
saneamento para todos.

7. Garantir o acesso a energia 
acessível, segura, sustentável e 
moderna.

8. Promover o crescimento 
económico e o emprego inclusivo 
e sustentável para todos. 
  

9. Construir infraestruturas 
resistentes, promover a 
industrialização sustentável e 
fomentar a inovação.

10. Reduzir a desigualdade dentro de 
cada país e entre países.

11. Tornar as cidades mais inclusivas, 
seguras, resistentes e sustentáveis.

12. Garantir padrões de consumo e de 
produção sustentáveis.  
 
 

13. Adotar medidas urgentes para 
combater as alterações climáticas 
e os seus efeitos.

14. Conservar e usar de forma 
sustentável os oceanos, os mares e 
os recursos marinhos.

15. Gerir  sustentavelmente 
as florestas, lutar contra a 
desertificação, deter e reverter 
a degradação dos solos, deter a 
perda de biodiversidade.

16. Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas.  

A 25 de setembro de 2015 a Assembleia Geral das 
Nações Unidas  aprovou a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, com os objetivos 
de acabar com a pobreza, proteger o planeta, e 
melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo, 
sem deixar ninguém para trás. 

Esta agenda é um apelo universal que marcará a 
ação global para o desenvolvimento até ao ano 
de 2030.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

E trabalha como um
worldshaker em equipa:

 ●  Parcerias para a 
implementação dos 
Objetivos (17)

Como podemos…
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Que materiais devem apresentar Que causa os move? Em que consiste?
Que iniciativa propõem para contribuir para a sua resolução?

SITE DO PROJETO
Link de acesso aberto

Criar um site para apresentar o projeto que deve conter os seguintes conteúdos:

 ● Nome do Projeto

 ● Autores

NECESSIDADE
 Número máximo de caracteres: 1000

APROXIMAÇÃO 
À SOLUÇÃO

 Número máximo de caracteres: 1000

BENEFÍCIOS
 Número máximo de caracteres: 1000

COLABORAÇÃO 
Número máximo de caracteres: 1000

GANCHO
 Número máximo de caracteres: 200

Destacar a
PERTINÊNCIA

Demonstrar a
SUSTENTABILIDADE 

Valorizar a
ORIGINALIDADE

Contar com a vossa
 COMUNIDADE

Expôr com
CLAREZA  

 ● A que necesidade ou 
problema responde a vossa 
proposta?  

 ● A que tipo de utilizadores é 
dirigida? 

 ● Que importância tem esta 
necessidade para o potencial 
utilizador da vossa solução?  

 ● Qual é a solução que 
oferecem?

 ● De que forma resolvem o 
problema?  

 ● Como oferecem a vossa 
solução aos destinatários?

 ● Como funciona?

 ● Como conseguem que seja 
uma proposta sustentável?  

 ● Que benefícios concretos  
oferece a vossa proposta? 

 ● Que melhoria oferece a vossa 
solução em relação à forma como 
a necessidade em questão tem 
sido tratada até agora? 

 ● Com que outros agentes 
pensam poder contar para 
tornar a proposta possível?  

 ● Quem são os vossos 
parceiros?

 ● Quais as suas funções?

 ● Como contribuem no 
projeto?  

 ● Qual é a vossa mensagem 
chave?

 ● Conseguiram resumir o 
conceito da vossa  iniciativa 
num slogan?  

Opcionalmente, podem ser inseridos no site um máximo de 2 textos, documentos, imagens ou links complementares para melhor refletir o desenvol-
vimento do projeto ou a visualização do seu protótipo.

Vídeo online          Duração 1 minuto e meio inserido no site

Gravar um vídeo a explicar o projeto. A tipologia e as técnicas são livres.
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FICHA DO PROCESSO DE TRABALHO 
Ficheiro PDF, tamanho máximo 1 página A4

Preencher a ficha de metacognição preenchida, avaliando e analisando o processo de trabalho e de aprendizagem realizado

Processo de trabalho Trabalho em equipa Aprendizagens e transferência

 ● Que passos seguiram para elaborar o projeto?

 ● Correu tudo segundo o previsto ou surgiu 
algum incidente?   

 ● Como foi dada resposta às questões 
imprevistas?  

 ●  Que estratégias desenvolveram para se 
organizarem?

 ● De que forma foram tomadas as decisões?  

 ● Como foi feita a distribuição de funções, 
tarefas e responsabilidades?

 ● Têm uma atitude worldshaker?

 ● Porque devem ser um dos selecionados para o 
Campus em Barcelona?  

 ● Identificar 3 aprendizagens desenvolvidas 
na elaboração do projeto e explicar outros 
contextos ou situações em que poderiam voltar 
a aplicá-las.

RESUMO DO PROJETO 

Número máximo de caracteres: 1000

Ao submeter todos estes materiais no Portal de Concursos da Fundação “la Caixa” deverão incluir uma breve descrição do projeto. 

Que materiais devem apresentar
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Os passos que o/a docente deverá seguir para 
apresentar os projetos dos seus alunos ao 
The Challenge são:

   Ter trabalhado o projeto em sala de aula 
com os seus alunos*.

   Aceder ao Portal do Concursos da 
Fundação ”la Caixa” e registar-se como 
pessoa física.

   Obter o consentimento de todos os 
membros da equipa para a sua inscrição 
no programa.   

   Aceitar/assinar o documento relativo ao 
tratamento de dados pessoais por parte 
de cada membro da equipa e do próprio 
docente.

   Colocar um título e fazer uma breve 
descrição/resumo do projeto, sempre 
cumprindo com a limitação de caracteres 
estabelecida.

   Identificar a linha geral dos 5’P (pessoas, 
planeta, prosperidade, paz, parcerias) 
e o ODS específico para que contribui 
o projeto.  

   Disponibilizar um link de acesso aberto 
ao site*** que contenha o projeto e 
o vídeo. 

   Fazer upload da ficha PDF de 
metacognição do processo de trabalho 
desenvolvido.

   Quando toda a documentação estiver 
completa e anexada, proceder à sua 
submissão utilizando o botão: SUBMETER

* Ver requisitos e compromissos no Regulamento do Concurso.
** Ver procedimento no documento Manual de utilização do Portal de Concursos.
*** Verificar que o link do site está completo e que é de acesso aberto – sem necessitar de registo 
prévio – para todos os membros do Júri durante o período de avaliação do The Challenge.

Apresentação de candidaturas do projeto
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Contactos

Caso tenha dúvidas, o Gabinete Técnico oferece apoio no 
processo de participação no The Challenge através dos 
seguintes canais de comunicação

Através do endereço eletrónico:

programajovensempreendedores@educaixa.org

Através de contacto telefónico (segundas e quartas-feiras entre as 10 e las 15h):

+ 351 913 961 666

mailto:programajovensempreendedores%40educaixa.org?subject=

