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Atividades de projeto
Apesar da pandemia provocada pelo Covid-19, após dois anos de trabalho, a parceria do projeto continuou a 

trabalhar e atingiu quase todos os objetivos, desenvolveu excelentes ferramentas e atividades que fortalecem 

as competências na área do empreendedorismo: 

 

 Durante o terceiro encontro em Portugal, 

de 16 a 17 de outubro, 2019, na Epralima, 

as instituições parceiras discutiram 

assuntos relacionados com os estágios 

organizados pelas escolas EFP, tais como 

condições e curricula, assim como o 

Manual para Professores/Orientadores, e 

a formação diretamente ligada às 

competências de empreendedorismo. 

 

 Em março, 2020, os parceiros do projeto 

VESVET apresentaram os vídeos de 

animação no canal VESVET 

Entrepreneurship no YouTube.   

 

 Devido à pandemia Covid-19, os parceiros do 

projeto não realizaram a atividade de 

aprendizagem, ensino e formação (LTTA_C1) 

prevista em candidatura, mas trabalharam 

remotamente e participaram numa formação 

sobre o Chat Mapper e tiveram um papel ativo 

no desenvolvimento do Jogo VESVET. A 

formação foi ministrada pela Interactive 

Systems da Universidade Nottingham Trent. 

 

 Os parceiros do projeto elaboram os scripts de 

acordo com os objetivos do jogo VESVET. 
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Reunião em Portugal 

 Na terceira reunião em Portugal 

(Epralima), os parceiros apresentaram as 

seguintes ferramentas e atividades:  

 

 O progresso das escolas de EFP 

relativamente às condições de estágio e 

curricula; 

 

 Manual para professores/orientadores que 

inclui os scripts de vídeo com situações 

simuladas; 

 

 Curso de Competências em 

empreendedorismo para alunos, com 

situações simuladas através de conjuntos 

de tarefas gamificadas. 

 

 Os parceiros do projeto também discutiram a criação dos scripts e o design do jogo VESVET incluindo todas 

as competências empresariais e o sistema Level5. 
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VESVET vídeos de animação
 

 Em março de 2020 os parceiros do 

projeto apresentaram os vídeos de 

animação de cada competência de 

empreendedorismo de acordo com o 

sistema LEVEL5!  

 

 Projeto Vesvet Empreendedorismo 

no YouTube!  

 

 

 

 

VESVET script e jogo 
 O jogo criado pelos parceiros VESVET é um jogo que se joga em primeira pessoa, o que significa que 

as pessoas interpretam uma personagem no jogo e controlam as interações dessa personagem. 

 Cada decisão que o jogador toma ao longo do jogo é orientado através de um conjunto de elementos 
de conversação. Cada elemento da conversa pode ser vinculado a uma ou mais variáveis. Essas 
variáveis serão utilizadas para avaliar o nível de competência em cada uma das competências VESVET 
(por exemplo: a pontuação do jogador). 

 A formação sobre como utilizar o Chat Mapper para a criação de conversas ramificadas bem sucedidas 

para o Jogo VESVET foi ministrado pela Interactive Systems na Universidade Nottingham Trent.  

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKsYI69qYDeBonUXMU-r5RQ
https://www.youtube.com/channel/UCKsYI69qYDeBonUXMU-r5RQ
https://www.facebook.com/isrg.ntu/?__xts__%5B0%5D=68.ARDXbPp2d0PlFMqfUb79pZ67xFfI8c-RSDoME9NYRobYb2mmMqjscECj5FnH7lhtt2Btw0Lb4hHZl_gGBCckkia_kM4uWm4jawcRjW9Q-ty3-Qs0qhnHparIdNDztmeLommT9uXnLEoZkgm-Cjz97wSgKGCT9DLensd0g200_OTR9aGaayEcH4OQTgeclUSREfpiAESXO8Ylj9hlOX95jqXsPAbXK5aw-wBmsglxn9f794TfBf3gt497DHJgIY4Z4os4Qk29WX8kHM2Sg5nZ0gFzLbJRVNQj57-aq_JCMNevvSjhuc8xfn9ebcHe9XXayP-DqDrCt5JpjkuPTH6nWn8
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Eventos futuros 

 

 Devido à pandemia Covid-19, os parceiros 

do projeto participarão na atividade de 

aprendizagem, ensino e formação online. A 

atividade C1 durará um ou dois dias. Se a 

pandemia acabar, a sessão de formação 

será realizada presencialmente. 

 Os parceiros do projeto vão usar o Vesvet 

Competence Spider, sugerido pelo Blinc, o 

parceiro da Alemanha. O principal objetivo 

desta ferramenta é sensibilizar os alunos 

acerca das competências de 

empreendedorismo e desta forma 

promover a reflexão sobre as mesmas.     

 

Contato 

 

Ramune Vadeikyte 
Centro de Educação e Formação Profissional Zirmunai 

Rua Zirmunu 143, Vilnius 09128 

Lituânia 

Email: ramuneva@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanhe as atividades do projeto no grupo LinkedIn ou no site: http://www.mczirmunai.lt/vesvet/   

mailto:ramuneva@gmail.com
file:///C:/Users/Ceu%20L%20Branco/Documents/Projetos_18_19/VESVET/Newsletters/grupo%20LinkedIn
http://www.mczirmunai.lt/vesvet/
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VESVET parceiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 


