
Associação dos Empreendedores de Angola

Curso | Aprender a empreender

PROVA DE AVALIAÇÃO LÚDICO-FORMATIVA

MODELO

A prova de avaliação comporta uma vertente lúdico-formativa e enquadra-se num modelo que pretende avaliar os
conhecimentos, competências, aptidões e habilidades dos formandos, através da simulação de um exercício que
consiste na criação de um negócio a partir de um montante sugerido pelo júri de avaliação.
Os formandos deverão ser informados na 1.ª sessão do modelo de avaliação a que estarão sujeitos, por forma a
poderem desenvolver o seu projeto com a devida antecedência.

OBJETIVOS

 Avaliar as conhecimentos, competências, habilidades e aptidões dos formandos através de um exercício
prático;

 Estimular a criatividade dos formandos;
 Colocar os formandos perante um situação simulada de contexto real de trabalho;
 Dar a possibilidade àqueles que demonstrarem ideias mais inovadoras e consistentes de verem os seus

projetos apoiados pela Associação dos Empreendedores de Angola.

METODOLOGIA

1. Os formandos deverão ser divididos em grupos de dois elementos.
2. Cada grupo deverá apresentar um conceito de negócio estruturado a partir dos seguintes pontos:

 Plano de Negócios simplificado
 Estratégia comercial e ações de marketing

3. A apresentação dos trabalhos deverá ser presencial e com a duração máxima de 15 minutos por grupo.
4. Sugere-se que o júri de avaliação das provas seja composto por três jurados, sendo o Presidente o mesmo

que preside à Associação dos Empreendedores de Angola, ou a entidade promotora do curso. Os outros dois
jurados deverão ser nomeados pelo presidente do júri.

5. As provas devem ser apresentadas no final do curso.
6. O orçamento virtual para a constituição de cada uma das ideias dos formandos é de 25.000 USD

FORMATO

A prestação das provas de avaliação deverá decorrer em ambiente solene e aberto ao público.
Atribuir  um  caráter  de  excelência  ao  momento  representará  um  fator  de  motivação  adicional  para  todos  os
formandos, além de conferir uma visibilidade ao curso com impacto nos meios de comunicação social.

                              


