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Resumo 

 
BEJE, Daniellen Cristina Serpe Garcia. Educação empreendedora Implantação 

de miniempresa permanente. Rio de Janeiro, 2017. 30p. Dissertação de 

Trabalho de Conclusão de Curso. Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro.   

 
 

 A educação na área de gestão não ensina verdadeiramente o que se deve 

passar aos aprendizes. Marcelo Bedê diz que são estudantes apenas treinados para 

serem empregados. (ROSEMARY, L et al, 2010, p.171). Portanto, escolhemos 

implantar uma competição entre miniempresas em colégio que tem Curso Técnico 

em Administração Industrial, com o objetivo de fomentar a educação 

empreendedora, ensinado de forma prática desde a concepção da ideia do produto 

até seu fechamento. Como consequência, pode ainda revelar para a sociedade 

novos talentos empreendedores. Criamos assim, uma forma participativa para os 

próprios professores construírem o cronograma de atividades a serem 

desenvolvidas. 
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 “Dai-me um ponto em que eu possa apoiar-me, e eu moverei o mundo!”  

(Arquimedes) 
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Introdução 

 
 

Este trabalho é destinado à conclusão de curso exigido pela pós-graduação 

em Educação Empreendedora da PUC- Rio de Janeiro em parceria com o 

SEBRAE. Será desenvolvido um plano de curso para inovação das metodologias 

de ensino para professores da área profissionalizante em gestão. Será utilizado 

como objeto de estudo o Curso Técnico em Administração Industrial (TAI) em 

nível de Ensino Médio, no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, 

localizado no município de Apucarana no Paraná.  
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1 Capítulo 1 

 

1.1 Justificativa 

 

Na atual conjectura de avanços contemporâneos e evolução tecnológica, é 

incompreensível que as escolas no Brasil ou em qualquer lugar no mundo, ainda 

aceitem um padrão de aprendizagem no modelo onde um professor fala e alunos 

enfileirados ouvem, além de terem que provar que aprenderam respondendo a 

questionários. 

Lígia Silva Leite disse que “refletir sobre a contemporaneidade implica 

pensar sobre os valores que vem mudando aceleradamente nas diferentes áreas 

sociais a partir dos comportamentos, das ações, das atitudes individuais e 

coletivas” (FREIRE; WENDEL, 2008, p.61). A partir daí podemos refletir sobre 

como eram as crianças de antigamente e como são as crianças de hoje. Há algumas 

décadas atrás, o modelo de ensino incluía castigos e represálias para crianças com 

dificuldades de aprendizado, pois não havia conhecimento das diferentes formas 

pelas quais uma criança aprende ou mesmo sobre os transtornos de aprendizagem 

como dislexia, disortografia, disgrafia e transtorno de déficit de atenção.  Segundo 

reportagem da Revista Crescer (Edição 105, Agosto de 2002), crianças canhotas 

tinham suas mãos esquerdas amarradas. Eram forçadas a escrever e levavam 

reguadas nas mãos para serem forçadas a usarem a mão direita. Com a evolução, 

este tipo de castigo já não existe mais.  Algumas novidades foram introduzidas 

desde a educação recebida no passado, como por exemplo, desenvolvimento de 

coordenação motora fina, acompanhamentos psicopedagógicos e fonoaudiológicos 

para os transtornos. Porém, o método retrógrado de ensino ainda persiste. Hoje, 

crianças muito pequenas dominam tecnologias que muitos adultos não conseguem 

e tem avidez por conhecimento. Não precisam mais de detentores de 

conhecimento, mas apenas de mediadores dele. 

Nossos professores, que também foram alunos do modelo tradicional, 

precisam passar por uma reestruturação. Precisam aprender a aprender, já que 

também vem desse modelo de detenção do conhecimento. Portanto, a importância 

deste trabalho é, não apenas treinar, mas motivar e incentivar os professores. 
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Mostrar a eles que a educação pode ser divertida e proveitosa através de métodos 

diferentes.  

A educação é a base para formarmos profissionais motivados e confiantes. 

Aqueles que vão movimentar a economia brasileira no futuro precisam aprender a 

buscar conhecimentos para entrarem no mundo dos negócios. 

 

1.2 Iniciativa empreendedora 

“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, PAULO, 2005, p.78). A 

palavra mediatizados apresenta o mundo como mediador de conhecimentos. O 

aprendizado, a forma como cada um assimila e interpreta as informações captadas, 

depende de como foi a infância de cada um. Por isso, cada um é único. Cada um 

enxerga uma mesma situação de formas totalmente diferentes. Então, se cada um 

aprende, assimila, contextualiza de forma diferente, por que deveria todos 

aprender da mesma forma? 

Os professores não podem mais ser vistos como figuras rígidas, poderosas e 

inatingíveis, detentores do conhecimento. Podem e devem ser, em primeiro lugar, 

mediadores do conhecimento. Enquanto que antigamente não havia tanto acesso à 

educação de base, hoje as crianças dominam a alta tecnologia com muito mais 

facilidade do que adultos. Temos visto escolas implantando o uso de “tablets” 

para professores e estes ficando apavorados, com medo de os alunos saberem mais 

do que eles. Um exemplo de que não é vergonha nenhuma para um professor 

admitir que não saiba é a Faculdade Uniamérica, em Foz do Iguaçu, no estado do 

Paraná, onde os pilares da educação de Paulo Freire encontram-se estampados em 

seu site na área institucional. Um professor pode perfeitamente admitir que não 

saiba e estimular seus alunos a descobrirem formas de aprenderem juntos. Usando 

formas lúdicas e uma estrutura que propicie um ambiente agradável e não um 

lugar de tormento e descontentamento. 

 Apesar de Paulo Freire ter sido um dos grandes influenciadores da mudança 

educacional no mundo, nosso país ainda está longe de alcançar esta conquista.  

Durante trabalho realizado junto à Junior Achievement (ONG americana 

que trabalha com empreendedorismo em escolas de diversos países do mundo) 
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durante um período de dois anos, recebemos em seus treinamentos, informações 

de que crianças nos Estados Unidos têm aulas de empreendedorismo desde o 

Ensino Fundamental I. Em Londrina, no interior do Paraná, há o Colégio 

Educativo, onde as crianças recebem educação empreendedora também a partir 

desta fase escolar até o término do ensino médio.  

Em um artigo publicado no site da Mapple Bear Canadian School, também 

de Londrina, em Julho de 2016, há uma reflexão sobre a importância de não nos 

preocuparmos com aspectos físicos da escola, mas com o que e com a forma como 

estamos ensinando. Alegam que: “o futuro acena para uma formação de seres mais 

críticos... Precisamos prepará-los para aprender, mais do que para repetir. Para 

despertar a curiosidade para que enfrentem um mundo para o qual não sabemos 

como será.” (ORNELLAS, PIZZAIA, 2016, p.1). 

Em 2009, o Jornal Folha de Londrina, publicou uma reportagem com 

Eduardo Chaves, consultor brasileiro em tecnologia, onde o mesmo defende esta 

ideia de não se utilizar mais a metodologia de ensino da Revolução Industrial. 

Para ele, não devemos mais ter disciplinas, mas avaliações por competências. 

Empresas do terceiro setor, como o SENAC, já utilizam esse modelo de 

avaliações desde 2016. Os cursos são divididos por unidades curriculares. Cada 

unidade apresenta alguns indicadores de competências e os professores são livres 

para criarem atividades que levem ao desenvolvimento dessas competências. 

Avaliam-se nos alunos a capacidade mínima de execução de tarefas e reforçam-se 

seus maiores talentos. Para cada turma são criadas atividades diferentes para os 

mesmos indicadores. Pois são moldadas de acordo com o perfil da turma. 

Através de uma reformulação no modelo pedagógico podemos despertar nas 

crianças e nos jovens o desejo de estarem inseridos no mercado de trabalho sem 

dependerem de concurso público ou carteira assinada para se sentirem estáveis.  

Certamente este trabalho encontrará resistências por parte de muitos 

professores, visto que o ser humano tem tendência natural de resistência às 

mudanças, porém é necessário que ela seja iniciada.  
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1.3 Definição do problema 

 

Para este trabalho, foi escolhido o Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz 

Cerávolo, localizado à Rua Elídio Stábile, 379, no bairro 28 de Janeiro, no 

município de Apucarana, interior do Paraná. 

Trata-se de um tradicional colégio do município inaugurado em 1957. Vinte 

anos depois, após passar por várias mudanças, começou a ensinar em nível de 

ensino médio, o técnico de contabilidade, que posteriormente foi substituído pelo 

TAI, Técnico Administrativo Industrial.  

A duração do ensino médio técnico é de quatro anos. A estrutura física do 

colégio concentra-se, portanto em quatro salas amplas e bem iluminadas. Dispõem 

de aparelho de televisão com entrada para pen-drive e quadro verde para escrita 

em giz. Não há outros aparelhos como projetor multimídia ou som ambiente nas 

salas. 

 A matriz curricular está constituída de disciplinas obrigatórias como: artes, 

biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, matemática, língua 

portuguesa, química, sociologia e inglês, as quais não nos aprofundaremos por não 

fazerem parte de nosso objeto neste estudo. As disciplinas específicas da área 

administrativas são divididas por quatro professores, com aulas com duração de 

cinquenta minutos, sendo duas ou três aulas consecutivas na semana conforme o 

quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

Disciplina 

Ano 

1º 2º 3º 4º 

Administração e produção de materiais    3 

Administração financeira e orçamentária  2   

Comportamento organizacional 2    

Contabilidade    3 

Elaboração e análise de projetos    2 

Gestão de pessoas   3  

Informática 2 2   

Introdução à economia  3   

Marketing    2 

Noções de direito e legislação social trabalhista   3  

Organização, sistemas e métodos 2    

Teoria geral da administração 3    

 

 

Nos anos de 2010 e 2011, através da Junior Achievement Paraná, 

desenvolvemos o Projeto Miniempresa no colégio em questão. Neste trabalho, 

voluntários corporativos desenvolvem uma empresa com alunos pré-selecionados. 

Vão desde o braisntorming ao fechamento, com vendas de ações para capitalizar a 

empresa e assembleia de prestação de contas aos acionistas. Ao tentar inserir nos 

jovens a metodologia aprender-fazendo, observamos que, o uso da metodologia 

tradicional de ensino, deixa os alunos condicionados a receberem informações em 

vez de busca-las.  Após algum tempo de trabalho, percebemos mudança 

significativa. Como os alunos produzem mais com a metodologia aprender-

fazendo de Paulo Freire, a qual já é usada em algumas instituições de formação 

profissional como o SENAC, SENAI e colégio SESI. Uma mudança neste cenário 

proporcionaria maior possibilidade de despertar para o empreendedorismo, 

fomentando o comércio local. 
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1.4 Objetivos 

 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um curso para os 

professores das disciplinas especiais do TAI, curso Técnico Administrativo 

Industrial do ensino médio do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo 

para implantar um concurso de empresas fictícias constante entre e segundo, 

terceiro e quarto ano. 

Quando falamos em empreendedorismo, há uma enorme discrepância entre 

o que deveria ser desenvolvido no profissional desta área e o que realmente 

acontece. Neste curso, os docentes desenvolverão suas habilidades na mediação de 

conhecimentos através de atividades lúdicas e dinâmicas do aprendizado, 

estimulando nos jovens a terem o desejo de buscarem conhecimentos e de 

empreender.  A proposta é estimular os jovens a descobrirem suas habilidades 

empreendedoras e futuramente colocarem em prática. É uma metodologia que não 

necessita de altos investimentos, podendo o professor, em sua maioria, utilizar-se 

de materiais recicláveis, estimulando também, a conscientização da necessidade 

de preservação da natureza. 
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2 Capítulo 2 

 

2.1 Atualização teórica 

 

Segundo Marisa Vorraber Costa (2007) a compreensão das pessoas para o 

que dá errado em nosso país, sempre gira em torno do sistema de educação, tanto 

na sociedade quanto na política. Há muita literatura sobre o tema, mas não evolui 

para nada. Parece que paramos no tempo. Como a mesma enfatiza: “tudo se 

parece com tudo, sem contrastes, sem tensões, sem emoções”. (COSTA, 

MARISA, 2007, p.54) E neste contexto, questiona por que a educação não pode 

ser feita com prazer. Vemos que para o professor é quase um massacre ir para a 

sala de aula. E mais importante ainda, Costa questiona: “E por que aceitamos que 

seja assim?” (COSTA, MARISA, 2007, p.54). 

 Carlos Lavieri, no livro “Educação Empreendedora” diz que “a educação é 

discutida como a forma pela qual o ser se faz homem.” (LAVIERI, CARLOS ,  in 

COSTA, R. L, M. et al, 2010, p.1). Enfatiza que é papel da escola tratar de 

questões importantes de cunho social e ambiental como preconceito, respeito, 

coleta seletiva de lixo, etc. Em seu texto, faz referência a como as escolas deixam 

de formar cidadãos críticos para entregar pessoas treinadas para serem mão-de-

obra, como se não fosse gente que precisa aprender a conviver com gente.   

A professora Rosemary A. Lopes (2010), participante deste projeto de 

Educação empreendedora, questiona no mesmo livro que Lavieri, se 

empreendedorismo é algo que possa ser aprendido ou se é um talento natural. 

Segundo Lopes (2010 apud Druker, 1986) o empreendedorismo pode ser 

considerado uma habilidade que pode ser aprendida. Porém, juntando os fatos de 

Marisa e Rosemary, há um abismo entre a metodologia daquele que ensina e a 

forma como se deveria ensinar a fim de despertar o interesse do aprendiz.   

Os cursos oferecidos por empresas do terceiro setor, como por exemplo, 

SENAC e SENAI, antes de introduzirem orientadores da área específica do curso 

oferecido adentram professores da área de gestão. Por exemplo, um cabeleireiro, 

antes de aprender técnicas de corte e químicas, aprende primeiramente disciplinas 

como: ética, relacionamento interpessoal e informática para montar, fluxo de 
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caixa, planilhas de cadastros de clientes e fornecedores, etc. Essas disciplinas de 

gestão foram introduzidas depois que pesquisas feitas pelo SEBRAE, 

confirmaram que grande parte das pessoas que abre um novo negócio no Brasil 

vai à falência antes de um ano de vida. Mais precisamente, em torno de sessenta 

por cento delas foi à banca rota em três anos consecutivos de pesquisas. CRUZ 

JR. et al. (2006). Não se pode despertar empreendedorismo sem mostrar também a 

responsabilidade. Não podemos apenas ensinar o ofício, mas também como 

administrá-lo, para que prospere. As pessoas que buscam pequenos 

empreendimentos não tem formação para compreender técnicas de gestão 

fundamentais como o planejamento antes de abrir um negócio e para depois 

mantê-lo.  

No artigo Empreendedorismo e Educação Empreendedora: Confrontação 

Entre a Teoria e a Prática, que foi publicado pela revista de Ciências de 

Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, há críticas sobre a 

forma como as universidades e cursos técnicos ensinam seus aprendizes. O que é 

ensinado não condiz com a realidade e há a questão da pobreza em termos de 

acesso tecnológico tão desigual no Brasil. Ou seja, o que os estudantes aprendem, 

não é o que será usado na prática do dia-a-dia de um profissional da área de 

administração, recebendo apenas informações superficiais. Dentro deste ponto de 

vista, podemos afirmar a necessidade de mudanças na forma de preparar jovens do 

curso técnico em administração para atuarem de forma eficiente quando estiverem 

no mercado de trabalho.  

Descrevem ainda: 

No tocante à condição referente à educação e treinamento, além do 

sistema educacional brasileiro não preparar para o empreendedorismo, 

destaca-se a precariedade da educação básica no país. Desse modo, o 

potencial empreendedor do brasileiro é desperdiçado, pois as pessoas 

não conseguem enxergar a educação formal como fator essencial para 

a abertura e administração do negócio. E, somado a isso, os 

empreendedores que buscam educação formal, não conseguem a 

capacitação necessária por falhas no próprio ensino que, na maioria 

das vezes, apenas apresenta as ferramentas gerenciais, mas não ensina 

de que forma essas ferramentas podem ser aplicadas na prática e quais 

são os benefícios que essa aplicação pode trazer para o empreendedor 

e seu negócio. (CRUZ JR. J. B in BENJAMIN, T.  et al. 2006, p.2). 

 

Em um segundo artigo publicado pela UEM, Universidade Estadual de 

Maringá, os autores questionam que tipo de sociedade se desenvolve a partir de 
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uma definição de que ensinar significa que, alguém que detém o conhecimento o 

transfere.  Não se evoluiu para competências se não se ensina a buscar 

conhecimento, pois como no exemplo acima, o empreendedor ficará sempre à 

espera de alguém que lhe diga como administrar, em vez de buscar novas técnicas, 

novas formas. E a definição de treinamento “significa simples adestramento para fazer, 

donde se infere que se alinha somente ao paradigma das habilidades intensivas” (GOMES; 

VALDIR, 2000, p.111). 

Outro aspecto relevante no artigo são os hábitos adquiridos pela colonização 

portuguesa e a religião católica, aliados à miscigenação indígena e negra que nos 

levaram a uma formação cultural. O autor afirma que a questão cultura levou a 

este formato tradicional de aprendizagem. O formato da Revolução Industrial. Tal 

afirmação nos faz refletir sobre nossa infância escolar. Neste mesmo colégio do 

objeto de estudo, em 1990, havia um professor de matemática castigava quando os 

alunos davam uma resposta oral incorreta, o que ocasionava aos mesmos, 

dificuldade em verbalizarem resultados de cálculos oralmente por medo de 

errarem. Em contra partida, no ensino médio, havia a professora que contava a 

história do matemático e de como ele havia pensado para chegar àquela fórmula. 

Tal exemplo reforça a ideia de onde houve um aprendizado real e onde houve 

apenas um condicionamento de acordo com a definição de Gomes. “O fato de a 

aprendizagem propiciar aumento ou aquisição de experiência em contextos reais 

garante, de forma eficaz, a geração de conhecimentos que perduram e que 

produzem maior capacidade de ação em contextos relevantes.” (GOMES; VALDIR, 

2000, p.111). 

Segundo o Global Entrepreneurship Monitor, GEM, existem dois tipos de 

empreendedorismo: o de oportunidade e o de necessidade. (ROSEMARY, L et al, 

2010). O empreendedorismo de necessidade ocorre quando há algum fator como o 

desemprego, doença na família, algo que impulsione o indivíduo a empreender por 

necessidade financeira momentânea, enquanto que o de oportunidade é pensado, 

calculado, planejado. A diferença entre ambos é no primeiro, há uma tendência a 

não perdurar, justamente pela falta de planejamento que o segundo tipo 

proporciona. 

Em informações obtidas no site do SEBRAE, que é o patrocinador da GEM 

no Brasil, em 2015, em cada dez adultos, quatro deles estavam em seu próprio 
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negócio aberto, ou envolvidos na abertura de uma nova empresa. O aumento foi 

de 39,3%, sendo o maior índice dos últimos quatorze anos. Portanto, ano de 2015, 

cinquenta e dois milhões de brasileiros com idade entre dezoito e sessenta e quatro 

anos, estão envolvidos em um empreendimento. Ou no início ou no 

desenvolvimento. Porem, em razão da conjectura de crise econômica que vive o 

país, a grande maioria dos empreendimentos é por necessidade, o que não garante 

sua longevidade.  

O Sebrae ainda aponta em suas pesquisas, que a taxa de mortalidade entre 

empresas com dois anos, entre 2008 e 2012 caíram consideravelmente, sendo 

ainda essa informação referente ao período pré-crise, conforme mostra a tabela a 

seguir: 

 

Fonte: Sebrae-NA, a partir de processamento das bases de dados da SRF 

disponíveis até 2014. 

  

O autor Marco Aurélio Bedê, no livro da referida professora Rose Mary, cita 

pesquisa do GEM dizendo que cinquenta e seis por cento dessas empresas fecha 

antes de completar cinco anos de vida por má administração. Comenta também 

sobre o esforço da União Europeia em inserir disciplinas no currículo escolar do 

ensino fundamental e médio para estimulação e prevenção da durabilidade dos 

negócios. Ele exemplifica sua transição de professor de uma disciplina da área 

financeira para empreendedorismo. Conta dificuldades de mudar a mentalidade e 

seus alunos e colegas de profissão, visto que estudantes da área de gestão são 
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treinados para serem empregados. (ROSEMARY, L et al, 2010, p.171). A 

FECEA, Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, atualmente 

intitulada de UNESPAR, apresentava em seu currículo, apenas disciplinas para 

empregados da área industrial. Atualmente, conta na grade curricular do quarto 

ano as disciplinas de empreendedorismo e gestão da inovação. 

A nós, profissionais da área da educação, especialmente a empreendedora, 

cabe sermos atores de mudança na quebra deste paradigma. Precisamos modificar 

a forma tradicional de ensino. Precisamos formar seres pensantes, questionadores 

que possam realmente fazer diferença no futuro econômico de nosso país.  

 

2.2 Organização do curso inovador proposto 

 

Tendo como base o que foi levantado anteriormente, a partir daqui 

elaboraremos uma proposta de um curso para professores da área de educação 

técnica em administração do Colégio Cerávolo, onde os mesmos devem 

desenvolver com os alunos um concurso anual de empresas fictícias 

(miniempresas) entre as turmas dos segundos, terceiros e quartos anos do TAI 

(Técnico Administrativo Industrial) 

O plano de curso se baseará nas seguintes características: 

a) Identificação do Curso: 

 Título do Curso: Implantação de Miniempresas Permanentes 

 Carga horária: 28 horas 

 Quantidade de encontros: sete encontros de quatro horas 

 Duração de cada encontro: 4 horas  

 Materiais necessários: 

- Projetor multimídia 

- Quadro branco ou verde 

- Canetas para quadro branco ou giz para quadro verde 

- Apagador de lousa 

- Um rolo de papel craft 

- 20 cartolinas verdes 

- 20 cartolinas rosa. 
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- 5 cartolinas amarelas 

- 5 cartolinas azuis 

- 2 rolos de fita crepe 

- 10 canetas pincéis atômicos pretos ou azuis (todos da mesma cor) 

- 1 rolo de barbante 

- 5 tesouras 

 

Para cada questão deve ser cortada uma tira de papel craft de 1,8m e colada 

à parede com uso da fita crepe em uma altura que os participantes alcancem colar. 

As tiras a serem utilizadas no encontro já devem estar cortadas e coladas na parede 

em ordem cronológica para que, ao fim do curso, possa ser feira uma avaliação da 

evolução dos trabalhos.  

As cartolinas verdes e rosas devem ser previamente cortadas em retângulos 

de 21x10cm, sendo que cada cartolina apresenta uma largura de 65x50cm, 

obteremos uma quantidade de quinze tarjetas por cartolina e um total de trezentas 

tarjetas de cada cor. Já as cartolinas amarelas e azuis, devem ser cortadas em tiras 

de 50x15cm, sendo quatro tarjetas por folha e totalizando vinte tarjetas de cada 

cor. 

As tarjetas amarelas e azuis são de títulos. As amarelas representam títulos 

de colocações de ideias, enquanto que as azuis representam títulos de tomadas de 

decisões. As tarjetas verdes e rosas são as usadas pelos participantes. Portanto, 

quando o título da atividade for amarelo, os participantes devem responder em 

tarjetas verdes, enquanto que quando os títulos forem azuis, deverão preencher as 

atividades em tarjetas rosa.  O instrutor deve orientar quando os participantes 

devem colar suas tarjetas e quando serão recolhidas para que ele mesmo as cole. 

Escreverão suas ideias com um máximo de três palavras em letra de forma e 

usando pincel atômico preto ou azul. Não é necessário que o participante se 

identifique quando as perguntas forem polêmicas, por isso a necessidade de 

pincéis todos da mesma cor.  O instrutor deve mediar retirada de ideias repetidas. 

 Público alvo: Professores de Cursos Técnicos em Auxiliar Administrativo 

b) Objetivo Geral: 

Formar profissionais que usem metodologia de ensino empreendedora, 

levando os alunos a terem aprendizado efetivo. 
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c) Objetivos Específicos: 

 Implantar permanentemente as miniempresas no colégio 

 Promover aos professores novas formas de ensino através da metodologia 

aprender-fazendo; 

 Utilizar de situações para demonstrar que a metodologia pode ser 

desenvolvida com baixo custo; 

 Orientar para novas formas de avaliação, que não a tradicional, pois cada 

um aprende de um jeito (avaliação por competências) 

 Promover mudanças no cenário de aprendizagem local, incentivando o 

professor a voltar a aprender.  

d) Plano de aula: 

Primeiro encontro (duração quatro horas) 

 Apresentação pessoal 

 Dinâmica de quebra-gelo: o instrutor leva preparado uma caixa lacrada 

com um bombom dentro e uma tarjeta escrita: “coma o chocolate”. Explica aos 

participantes que irão brincar de batata quente e que a pessoa que ficar com a 

caixa deve realizar a tarefa contida na caixa sem reclamar. O clima fica tenso e 

quando a caixa é aberta há a boa surpresa. O instrutor deve colocar a importância 

de não se criar expectativas negativas antes de estudar o que realmente há por trás 

de tudo, pois no fim pode haver uma boa surpresa. O instrutor pode escolher outra 

dinâmica de seu agrado. 

 Apresentação do plano de aula 

 Primeiro quadro: na tira de papel craft já colada na parede, usando tarjetas 

amarelas e verdes, o instrutor deve pedir que cada participante escreva seu nome 

em uma tarjeta e a prenda no primeiro quadro, inclusive ele.  

 Segundo quadro: Deve conter com tarjetas amarelas e verdes e a questão 

deve ser: qual seu objetivo para este encontro? O instrutor também responde a esta 

questão. 

 Terceiro quadro: O instrutor deve colocar a seguinte pergunta: Como você 

define Educação? Cada participante pode usar quantas tarjetas desejar para 

responder com apenas uma palavra de cada vez e o instrutor deve mediar a 

colocação de palavras repetidas. 
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 Quarto quadro: Em tarjetas amarelas e verdes: Como você vê a educação 

nos dias atuais? 

 Quinto quadro: Em tarjetas amarelas e verdes: O que você pode fazer para 

mudar a situação? 

 Terminar a atividade com exibição do vídeo A Realidade do Sistema 

Escolar. Este vídeo encontra-se em versão dublada e legenda no Youtube, 

conforme endereço eletrônico citado na bibliografia deste trabalho. 

Segundo encontro (duração de quatro horas): 

 Levantar uma discussão entre os participantes sobre o vídeo da aula 

anterior. Eles devem compor o sexto quadro com questões sobre o vídeo: suas 

considerações, medos, anseios, etc. Este quadro pode conter duas folhas de craft. 

 Após a discussão o instrutor deve levar os aprendizes para uma área com 

acesso à internet ou biblioteca. Ali devem pesquisar sobre empreendedorismo. 

 O instrutor deve construir o sétimo quadro com questões sobre, como 

empreendedorismo está relacionado à educação ainda em cartões amarelos e 

verdes. 

 A partir daqui, o instrutor pode passar para os alunos, algumas informações 

sobre os dados descritos na contextualização teórica e explicar, o motivo da 

realização deste trabalho e sobre a ideia das miniempresas permanentes. 

 Os aprendizes, que são os professores começam a construir seu próprio 

plano de ação a partir deste momento. 

Terceiro encontro (duração de quatro horas): 

 O objetivo das miniempresas é competirem entre si. Então os aprendizes 

construirão uma parte dela como forma lúdica de aprendizado. 

 Passam a usar tarjetas azuis e rosas, pois a partir das ideias, será sempre 

escolhida uma. Deverá ser realizado, inicialmente, um brainstorming para compor 

o oitavo quadro e escolherão apenas uma ideia de negócio que deve ser inovador e 

sustentável.  

 Após a escolha do negócio, os aprendizes iniciarão a construção de um 

plano de negócio. Aqui deve ser montada a constituição da empresa com Razão 

Social, Fantasia, missão, visão, valores e análise FOFA ou SWOT. Toda colocada 

nos quadros de craft, para que possam retirar e inserir novas ideias. 
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 Devem construir o questionário de pesquisa de mercado para realiza-lo e 

trazerem os resultados no próximo encontro (este encontro deve ter certa folga em 

relação ao próximo para realização da pesquisa). Devem definir quantos 

questionários serão impressos, onde, quem e quando serão aplicados. As questões 

podem ser adicionadas ao quadro de craft e selecionadas. O esboço deve ser 

construído em um computador. 

 Devem levantar o que será necessário para a construção do protótipo para 

trazer ao próximo encontro e definir nas tarjetas quem é responsável por trazer o 

que. 

 Todas essas atividades devem ser definidas em quadros com tarjetas azuis 

e rosas 

Quarto encontro (duração de quatro horas): 

 Usar tarjetas azuis e rosa para construção dos quadros. 

 Neste encontro, primeiramente os aprendizes devem compilar os dados da 

pesquisa com auxilio do instrutor e na sala de informática e construírem gráficos. 

 No segundo momento irão construir o protótipo e calcular o custo de cada 

unidade.  

 Usarão fórmulas de matemática financeira para calcular viabilidade, ponto 

de equilíbrio, quantidade e valor de ações que devem ser vendidas para capitalizar 

a empresa, quantidade de produtos que devem ser produzidos, preço de venda para 

atingir o lucro esperado. 

Quinto encontro (quatro horas) 

 Neste momento, os aprendizes não precisam mais seguir o processo de 

execução da miniempresa, apenas simularem seu desenvolvimento. 

  Devem escolher e realizar testes de perfis com seus alunos para escolha 

das diretorias e divisão dos setores. Deve haver presidente, vice-presidente, 

diretores de: marketing (que engloba compras e vendas), recursos humanos, 

financeiro e produção. Todos os “funcionários” das miniempresa recebem salários 

simbólicos por dia de trabalho que devem ser controlados através de lista de 

presença, ou seja, se um funcionário falta, deve ter esse dia descontado de seu 

salário. Devem organizar formas de apresentar o que cada um desses 

departamentos e os alunos deverão candidatar-se e realizar a burocracia necessária 
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para composição e organização dos setores, como o controle de presença, controle 

de pagamento de salários, inclusive cálculos de encargos e impostos, planilhas 

financeiras, de controle de estoque, produto acabado, vendas de produtos, compra 

de matéria-prima, etc. Podem usar as tarjetas para determinar o que deve ser 

construído pelos alunos separando por setor. 

 Devem orientá-los com técnicas de vendas para realizarem as vendas das 

ações. No curso podem escolher as técnicas para padronização, ou cada professor 

utilizar-se da sua.  

Sexto encontro (quatro horas): 

 Aqui os aprendizes são orientados quanto à durabilidade do projeto que 

deve ser de dezesseis encontros de quatro horas cada, onde deve ser desenvolvido 

o croqui para fechar a atividade com tempo de produção e assembleia de prestação 

de contas para os acionistas da empresas e entrega dos dividendos (se houver). A 

preferência é para que todas tenham lucratividade. Os salários devem ser pagos, 

como combinado e os impostos e encargos devem ser doados para uma instituição 

de caridade local.  

 Neste encontro esclarecem-se as dúvidas e levantam-se possíveis 

problemas que podem ocorrer. 

Sétimo encontro (quatro horas): 

No último encontro, os aprendizes devem fazer um levantamento de todas as 

atividades desenvolvidas nos quadros de craft e construir o plano de ação.  

A Junior Achievement utiliza miniempresas em todo o mundo em uma 

competição interescolar. A ideia, no caso é uma adaptação para realização entre as 

classes de uma mesma escola com um plano de ação feito pelos próprio 

professores da área de gestão, como se fosse uma gincana. Na Junior 

Achievement, a venda dos produtos é promovida em locais de alta rotatividade de 

pessoas como em shoppings e feiras da lua. O colégio pode escolher fazer uma dia 

no próprio colégio, divulgando previamente os produtos, para que os interessados 

possam fazer a aquisição no horário do intervalo, por exemplo. Estas estratégias 

que devem ser pensadas pelo marketing. Devem montar e decorar seus stands. 

A escola pode promover uma premiação ou confraternização para divulgar 

os resultados e valorizar o trabalho dos alunos. 
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Uma ideia interessante, seria construir produtos com o que sobra em sua 

cidade. Por exemplo, Apucarana é a Capital Nacional do Boné e tem também 

muita confecção de moletons, camisetas e jeans. Isto promove acúmulo de sobras 

de tecidos que muitas vezes são descartados por empresas irresponsáveis na 

natureza. O trabalho pode seguir uma linha de conscientização da população local 

neste sentido. Segue algumas ideias de produtos que podem produzidos com 

sustentabilidade e baixo custo:  

 

 

Foto 1: puff de garrafas pet 

 

Foto 2: Relógio com retalhos de tecidos 
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Foto 3: Carteiras de caixainha de leite e retalho de tecidos 

 

Foto 4: Luminária de jornal 
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3 Conclusão 

 
O resultado esperado para a implantação deste trabalho é uma mudança 

significativa no aprendizado efetivo na área de gestão do colégio em questão, 

multiplicando o espírito empreendedor, despertando novos talentos que 

fomentarão o comércio local em longo prazo. A escola pode ainda, inserir os 

alunos do ensino médio regular para movimentar ainda mais o trabalho, 

multiplicando os conhecimentos adquiridos com outros professores.  

A implantação deste trabalho pode encontrar resistência por parte do corpo 

docente e da gestão escolar, visto que, infelizmente, por questões culturais, há 

resistência às mudanças. Esperamos que a escola possa conscientizar-se da 

relevância do projeto e seguir com ele, pois é de baixo custo e como já puderam 

presenciar através da Junior Achievement, apresenta resultados positivos e 

motivadores para os alunos. 
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