
É imperativo promover a valorização dos professores e apoiar a qualidade da educação, dando
destaque ao enorme impacto que têm nas nossas vidas. Nas Mentes Empreendedoras
acreditamos que o reconhecimento e a celebração da profissão de docente tem de ser

transversal, vinda dos ALUNOS, dos seus PARES e da SOCIEDADE em geral.

JUNTOS, A RECONHECER QUEM ENSINA A CONHECER

Programa de âmbito nacional, com
o objetivo de reforçar a missão
social dos professores, tendo os
alunos como dinamizadores da
mudança e agentes de inspiração,
fazendo-os reconhecer o seu pró-
prio poder para a criação de im-
pacto positivo nas suas comu-
nidades escolares.

Partilha de boas práticas e
exemplos inspiradores, através de
sessões dinâmicas e interativas, 
 potenciando a reflexividade e a
identificação de objetivos indivi-
duais e coletivos para o desen-
volvimento profissional dos do-
centes e respetivas comunidades
escolares. 

UNCONFERENCE

VALORIZAÇÃO DOS
PROFESSORES

PROFESSORES
MOTIVADOS

MAIOR QUALIDADE
DE ENSINO

MENOR TAXA DE
INSUCESSO ESCOLAR

MOTIVAÇÃO DOS
ALUNOS

Concurso que celebra e reconhe-
ce o papel dos professores. A
distinção centra-se na divulga-
ção de metodologias e projetos
inovadores que potenciam a capa-
cidade e o aproveitamento esco-
lar dos alunos. O prémio mone-
tário atribuído é aplicado na co-
munidade.

Mentes Empreendedoras

@somosmentesempreendedoras

www.mentesempreendedoras.com | geral@mentesempreendedoras.com

criamos uma geração de cidadãos de impacto

https://www.facebook.com/SomosMentes
https://www.instagram.com/somosmentesempreendedoras/


Mentes Empreendedoras

@somosmentesempreendedoras

Workshop 1
"O poder da
Inspiração"

Workshop 2
" Vamos inspirar

professores!"

Workshop 3
"Inspiração sem

fronteiras!"

Eu quero! Eu posso! Eu faço!

www.mentesempreendedoras.com | geral@mentesempreendedoras.com

+ 7600
alunos

+ 100
escolas

Foi uma experiência nova e fez nos perceber o quão
bom é inspirar e ser inspirado nas nossas vidas. Fez

nos perceber o enorme valor dos professores na
sociedade. - Aluno

Ao fim de 39 anos de ensino, pensei que na Escola já
nada me poderia surpreender. Não poderia estar

mais enganada! - Professora

dos nossos professores concorda que as iniciativas dos alunos no âmbito do programa Inspira o Teu
Professor tiveram impacto positivo na valorização e reconhecimento dos professores.93,8%

+ 1150
professores

Ao longo de três workshops os alunos são sensibilizados para a posição e importância do Professor. Desenvolvem
iniciativas com mensagens que valorizam e inspiram os professores e que são partilhadas com toda a comunidade.
O que se pretende, é aumentar o reconhecimento e respetiva motivação dos professores de forma a melhorar a
qualidade do ensino e desempenho escolar dos alunos.

https://www.facebook.com/SomosMentes
https://www.instagram.com/somosmentesempreendedoras/

