Fase 2 - FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO CONCURSO DE IDEIAS INOVA! 2014-2015

A. Identificação do estabelecimento de ensino ou de formação
ID Estabelecimento
Nome
Endereço
NIPC
NIB
NUT II
Distrito
Concelho

B. Identificação do responsável (ao nível da direção)
ID Responsável
Nome
Cargo
CC/BI
Telefone
Contactos

Temóvel
E-mail

C. Identificação de entidades que apoiam o estabelecimento de ensino ou de formação no
desenvolvimento da Educação para o Empreendedorismo (se aplicável)
ID Entidades intervenientes
Nome

Âmbito de colaboração
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D. Equipa promotora do projeto
D.1. Elementos da equipa promotora do projeto (total dos professores/ formadores e de alunos
/formandos envolvidos no desenvolvimento do projeto)
N.º total de professores/formadores
N.º total de alunos/formandos

D.2. Identificação dos representantes (elementos da equipa que a representam na defesa presencial)
Nome dos alunos/ formandos

N.º de CC/BI

Correio eletrónico

Data de nascimento

Ano de escolaridade

(dd-mm-aaaa)

que frequenta

Contactos
Nome do professor/formador responsável pelo projeto

N.º de CC/BI
Telefone

Correio eletrónico

E. Prémio a que se candidatam (assinalar apenas uma das seguintes opções com um X)
ID Prémios
Prémio
INOVA Atitude

Ciclo/nível de ensino

Candidatura

1º e 2º ciclo do ensino básico
1º e 2º ciclo do ensino básico

INOVA Criatividade
3º ciclo do ensino básico e ensino secundário
1º e 2º ciclo do ensino básico

INOVA Social
3º ciclo do ensino básico e ensino secundário

INOVA Negócio

3º ciclo do ensino básico e ensino secundário
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Identificação do projeto

F. Designação (nome atribuído ao projeto)
[até 200 carateres]

G. Identificação da necessidade ou do problema a que o projeto pretende dar resposta
[até 1000 carateres]

H. Ideia (resposta à necessidade/problema identificada)
[até 1000 carateres]

Apresentação geral do projeto

H. Descrição sumária do projeto (O quê?; Porquê?; Para quê?; Quando? e Para quem?)
[até 2000 carateres]

I.

Objetivos (objetivo geral e objetivos específicos num máximo de três)
[até 1000 carateres]

J.

Viabilidade e sustentabilidade (potencial de execução/concretização da ideia e descrição de como é
assegurada a sustentabilidade do projeto)
[até 1500 carateres]
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K. Fases de planificação do projeto (Plano e cronograma das atividades/ ações)
[até 3000 carateres]

L. Funções dos elementos da equipa na conceção e desenvolvimento do projeto
[até 1500 carateres]

M.

Recursos humanos e materiais mobilizados (incluindo a identificação das parcerias com pessoas
individuais ou entidades, internas ou externas)

[até 1500 carateres]

N. Potencial do impacto social e económico da implementação do projeto (justificar de que modo o
projeto responde à necessidade/problema identificado e como pode ser aplicado para resolver
problemas semelhantes)
[até 3000 carateres]

O. Anexos ao formulário (identificar com um X os anexos ao formulário e a sua tipologia)
Diapositivos (Máximo 20 slides em PPT convertido em PDF)
Vídeo (Máximo 3 minutos em formato MPG)

Hiperligação (link):

4

