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Planos de aula para educadores/professores/formadores adultos 

que serão utilizados para o PACOTE EDUCATIVO FINE2WORK 

 

 

Nome do Módulo: Competências Empreendedoras 

Tópico 1 Título: Oportunidades e Visão   

Plano de aula 1 – Identificar oportunidades de negócio 

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

Esta lição visa introduzir o tema das oportunidades de negócio e dar 
algumas definições importantes relacionadas com o tema. Os alunos 
compreenderão o que são oportunidades e compreenderão a 
importância de detectar e identificar oportunidades. 

Grupo Alvo 
Adultos (especialmente mulheres) 

 

Local/Equipamento 

 Sala de aula 

 Acesso à internet 

 Projetor 

 Quadro branco 

 Computador 

 Apresentação Powerpoint  
 

Ferramentas/Materiais 
 Documento de apoio 1  

 Documento de apoio 2  
 

Tarefas Principais  

1. Tarefa 1: Introdução ao tema e definições (20 mins) (Ver 
Documento de Apoio 1) 

 
1.1 Apresentar a informação aos alunos e exposição interactiva 

de conteúdos para promover a participação 
 
2. Tarefa 2: Actividade de ligação introdutória (10 mins) (Ver 

documento de Apoio 2) 
2.1Dividir os estudantes em pequenos grupos e pedir-lhes que 
respondam às seguintes perguntas: 

- O que é uma oportunidade? 
- Como se reconhecem as oportunidades? 
- Quais são as melhores oportunidades? 
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2.2 Discutir os resultados com toda a turma  
 

3. Tarefa 3: Estudo de caso (20 min) 
 
3.1 Os alunos devem receber um documento de apoio com um 
estudo de caso. E, em grupo, devem fazer um brainstorming do 
estudo de caso e, no final, apresentar a sua conclusão à turma.  

 
       3.2Discussão dos resultados 
 

4. Tarefa 4: Resumo final (10 mins)  
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Definição de oportunidades 

 

 

Afinal de contas, o que é uma oportunidade de negócio? 

Por definição... 

A oportunidade é uma situação favorável que se apresenta para que algo aconteça num determinado 

momento. Nos negócios, esta situação surge quando podemos oferecer um produto ou serviço que 

satisfaça a necessidade ou desejo de alguém. (breve)1 

Oportunidade vem do latim oportunidades e é um substantivo feminino. O seu significado designa uma 

ocasião em que algo é favorável, uma conveniência, oportunidade, acaso, um momento oportuno, um 

momento de sorte. 

Outro termo latino que está na raiz do significado actual de oportunidade é opportunus, que tem um 

significado desejável, adequado, propício e favorável. A palavra está relacionada com a expressão latina 

ob portus, um termo que significa "para o porto". Expressão actual na antiga linguagem náutica e 

representava a ideia de que o barco estava livre para atracar no porto, que havia uma oportunidade para 

o fazer. 

Uma oportunidade é um momento favorável, uma situação ou contexto, que facilita algo para alguém ou 

lhe dá uma oportunidade de mudar algo de uma forma significativa e benéfica para si próprio. 

Em geral, as pessoas estão sempre à procura de oportunidades para melhorar as suas vidas, contudo, 

algumas sabem reconhecer e aproveitar essas oportunidades, outras não têm a mesma capacidade. As 

oportunidades surgem frequentemente nos piores momentos, quando tudo parece não ter solução. As 

pessoas de visão reconhecem isto, enquanto que a grande maioria só consegue ver o lado negativo do 

problema. Em mandarim, a língua chinesa, a palavra crise é formada pelo carácter que significa perigo e 

pelo carácter que significa oportunidade. Esta relação é bem lembrada em palestras e workshops na área 

empresarial, como um exemplo que ensina as pessoas que a oportunidade está em tempos difíceis, em 

tempos de crise. 

Pessoas ricas e bem sucedidas nos negócios têm geralmente uma grande capacidade de reconhecer e 

agarrar oportunidades.2 

 

1 In:https://vetus.com.br/universidade/oportunidade-de-negocio-saiba-o-que-e-e-como-identificar/ 

2 In:https://www.significadosbr.com.br/oportunidade  
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DOCUMENTO DE APOIO 2: Actividade relacionada com 

oportunidades de negócio 

 

 

Afinal de contas, o que é uma oportunidade de negócio? 

 

1.Agora, que se encontram em grupos diferentes, discutam o que entendem de oportunidades. 

As oportunidades são: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.Como reconhece oportunidades? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.Quais são as melhores oportunidades? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


