A JAP inspira e prepara crianças e jovens para
terem sucesso numa economia global através de
experiências transformadoras. Os programas da
Junior Achievement chegam a todos os níveis de
ensino, assegurando uma educação e o desenvolvimento de competências empreendedoras que os
coloca mais próximos do mercado de trabalho,
explorando temáticas de literacia financeira e de
desenvolvimento pessoal.

A Família

Economia para o Sucesso

A Comunidade

A Empresa

Dirigido a alunos do 1º ano com idades entre os
6-7 anos. Durante 5 sessões os alunos vão identificar o que é uma família, quais as relações e
interdependências entre os membros da
família, o que são necessidades e desejos, e que
tipos de emprego os membros da família têm.

Dirigido a alunos do 2º ano com idades entre os
7-8 anos. Durante 5 sessões os alunos vão identificar o que é uma comunidade, como funcionam os negócios dentro de uma comunidade,
qual o papel do estado/governo, que serviços
existem para o bem-estar dos seus cidadãos, e
que profissões existem no seio de uma comunidade.

Europa e Eu

Dirigido a alunos do 5º ou 6º ano com idades
entre os 10-12 anos. Durante 5 sessões os alunos
vão explorar a relação entre os recursos naturais, humanos e de capital encontrados em
diferentes países e explora os negócios europeus que produzem bens e serviços para os
consumidores.

É o Meu Negócio

Dirigido a alunos do 7º ou 8º ano com idades
entre os 13-15 anos. Durante 5 sessões os
alunos vão identificar e compreender conceitos de empreendedorismo. Os alunos são
incentivados a usar o pensamento crítico
para aprenderem algumas competências
empreendedoras que suportam atitudes
positivas, enquanto exploram as suas aspirações de carreira e apreendem conceitos de
negócio.

Dirigido a alunos do 9º ano com idades entre
os 13-15 anos. Durante 5 sessões o programa
fornece informação prática sobre finanças
pessoais e sobre a importância de identificar
objetivos de educação e carreira baseados em
interesses, valores e qualidades dos alunos.

O programa desafia alunos do ensino
secundário, a criar e a gerir uma mini-empresa, ao longo de um ano letivo e em contexto
sala de aula. Uma vez constituída a equipa/miniempresa, os alunos contam com o apoio do
professor e de um voluntário para que, num
trabalho em equipa, consigam atingir os objetivos que o programa propõe: (i) organizar e
gerir uma mini empresa; (ii) desenvolver um
plano de negócios.

Braço Direito

Um dia no qual os alunos do Ensino
Secundário acompanham voluntários no seu
ambiente de trabalho e participam nas suas
actividades diárias. Através desta experiência
prática, os alunos adquirem conhecimentos
sobre a cultura, ética de trabalho e as várias
opções de carreiras existentes.

Start Up Programme

Este programa fornece uma formação
empreendedora a alunos universitários, com o
apoio e a orientação de voluntários. Através da
organização e operação de uma empresa fictícia, os alunos aprendem sobre a estrutura do
sistema empresarial, incluindo a elaboração
de um plano de investimento real.
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