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Planos de aula para educadores/professores/formadores adultos 

que serão utilizados para o PACOTE EDUCATIVO FINE2WORK  

 

 

Nome do Módulo: Literacia Financeira 

Topico 4 Título: Oportunidades de financiamento externo 

Plano de aula 16 –programas de apoio internacional   

Duração: 60 minutos 

Objetivos 

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer toda a 
informação necessária aos alunos adultos sobre os princípios básicos 
dos programas de apoio internacional 

Grupo Alvo 
Adultos (especialmente mulheres) 

 

Local/Equipamentos 

 Sala de aula 

 Acesso à Intenet 

 Projetor 

 Quando Branco 

Ferramentas/ Materiais 

 Papel A3   

 Posts- its 

 Documento de apoio 1 

  

Tarefas Principais 

Tarefa 1: conhecer os programas internacionais disponíveis 
1.2. pedir aos estudantes para abrirem o motor de pesquisa e digitar 
as palavras-chave "Fundos da UE para o empreendedorismo no país 
X" (10 minutos) 
1.3. pedir aos estudantes para encontrarem vídeos e ligações sobre o 
financiamento da UE que gostem do melhor no país X (20 min.) 
1.4. pedir aos alunos que escrevam estas ligações e partilhem com 
outros (20 minutos) 
Tarefa 2: Conclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Oportunidades de Financiamento 

externo 

 

 

 Compreender o programa internacional em acção. 

 

- Utilizar esta tarefa para se tornar proactivo na procura de oportunidades!  

- Nunca desista no caso de não chegar à pessoa certa! 

 

 

1. Visite a  pagina https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/    

 

 
 

2. Seleccione o seu ponto nacional (pode ser mais que um)  

 

3. contacte esta instituição responsável por telefone ou e-mail para explicar qual é a sua ideia e que 

poderá estar interessado nesta troca. 

 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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