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Resumo 

 
Oferecer uma Formação/Capacitação aos professores que atuam com os alunos 

dos primeiros Anos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú, inserindo o tema 

educação, trabalho empreendedorismo em seus conteúdos, contextualizando-os na 

prática, eis o objetivo deste projeto. Um projeto que insere o empreendedorismo 

nos conteúdos propostos no curso, objetivando o despertar do espírito 

empreendedor, inovador, e com autonomia dentro do contexto abordado. A 

proposta da construção desse projeto será apresentada para a Instituição, 

enfatizando a importância dessa experiência no curso voltado para a realidade da 

região, a agricultura. Uma oportunidade para alunos contribuírem no setor rural, 

com propostas inovadoras. O projeto será construído coletivamente com o grupo 

de professores convidados, estudando o conteúdo empreendedorismo, através de 

leituras, discussões, vídeos, dinâmicas e documentários com boas experiências 

sobre o assunto. O planejamento de ações a serem realizadas com os alunos 

integrando as disciplinas do curso, será elaborado por esses professores, os quais 

executarão e avaliarão as ações, visando uma análise da possibilidade de integrar 

o empreendedorismo nas disciplinas e conteúdos estudados para os próximos 

anos. Como produto final da proposta, será organizada uma exposição com as 

ações realizadas, para a socialização do trabalho. 

Palavras Chaves: Educação; Trabalho; Empreendedorismo; Ensino Integrado 
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Você nunca sabe que resultados virão 

de suas ações. Mas se você não fizer 

nada, não existirão resultados. 

(Mahatma Gandhi) 
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Introdução 

 

 
Há inúmeras transformações ocorrendo no mercado de trabalho hoje, 

algumas profissões sendo extinta e outras surgindo pela necessidade do mundo 

contemporâneo. 

O mundo exige profissionais bem preparados, com habilidades e 

competências desenvolvidas em um processo contínuo de educar e transformar e, 

para isso, exige esforços. 

Desenvolver esforços adicionais para se adequarem às novas tendências, 

como o avanço tecnológico e a velocidade que as transformações ocorrem são 

alguns dos fatores que ressaltam a necessidade de pessoas bem formadas no 

mercado de trabalho, que saibam pensar sobre a realidade e transformá-la. 

Os Institutos Federais no Brasil foram criados para fazer a Integração do 

Ensino Técnico e do Médio, onde os alunos estudam em tempo integral, 

permanecendo um tempo maior nas Instituições. Observando essa realidade, 

acredita-se ser possível contextualizar os conteúdos e pensar um objetivo de 

trabalhar educação, trabalho e empreendedorismo, inserindo esse tema nos 

próprios conteúdos. 

Com a necessidade de articular distintamente as matérias, mesmo não 

estando enfatizado no Projeto Pedagógico do Curso, é possível relacionar o tema 

educação, trabalho e empreendedorismo, como proposta de um curso inovador de 

capacitação dos docentes que atuam no curso Técnico em Agropecuária Integrado 

no Ensino Médio, na Rede Federal de Ensino no município de Camboriú – SC. 

Construir essa proposta de formação torna-se um desafio, uma vez que esse tema 

ainda não é abordado nas disciplinas oferecidas. 

O Curso Técnico em Agropecuária pela sua especificidade oportuniza 

vários empreendimentos para o produtor rural, sendo esse o principal motivo em 

oferecer a Formação para esse grupo de professores, uma vez que enquanto 

Supervisora Pedagógica trabalho diretamente com esses profissionais, em um 

planejamento flexível. 

Dessa forma, é o objetivo desenvolver um trabalho de formação de 

professores, voltado para o tema educação, trabalho e empreendedorismo no 

Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. 
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Segundo o PPC- Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária, 

do IFC – Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, os alunos que 

ingressam nesse curso, tem entre 14(quatorze) e 18(dezoito). Alguns filhos de 

agricultores da região trazem em seu discurso o desejo de ingressar no curso com 

o objetivo de retornar para a propriedade da família e auxiliar os pais na melhoria 

das ações que acontecem naquele pedaço de terra e buscam no Instituto Federal, 

um caminho para melhor realizar esse trabalho, através da aquisição de 

conhecimentos técnicos. 

Observo essa realidade na fala dos pais, quando estes procuram a escola 

para saber dos filhos, do seu rendimento e quais as expectativas que eles têm em 

relação ao curso que o filho frequenta. 

Mediante a isso, os docentes precisam estar preparados e orientados para 

contribuir para essa demanda, contextualizando nos conteúdos das ementas do 

curso, o tema educação, trabalho e empreendedorismo. Torna-se um desafio 

porque o curso ainda não desenvolve esses aspectos, não está elencado em seu 

Projeto Pedagógico esse aspecto empreendedor. 

Oferecer uma formação/capacitação em serviço com os docentes, que 

atuam com os alunos dos primeiros anos do curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio é a proposta, para que juntos, integrando os conteúdos, 

os docentes possam contribuir com o desenvolvimento da habilidade mencionada 

nos alunos. 

Para melhor compreensão do objetivo dessa proposta, ela foi dividida em 

três capítulos. O primeiro capítulo apresenta a Instituição – IFC Instituto Federal 

Catarinense de forma geral, seu contexto enquanto Instituição de Ensino em Santa 

Catarina. Faz um breve histórico do campus Camboriú, onde o trabalho será 

desenvolvido, seus aspectos pedagógicos e estrutura física. Neste Capítulo 

apresenta o Curso de Agropecuária, situando a clientela, docentes, alunos e 

processo desenvolvido por áreas. 

No segundo capítulo vai detalhar sobre educação, trabalho e 

empreendedorismo e apontar caminhos desse tema no Curso Técnico em 

agropecuária Integrado ao Ensino Médio, especificamente nos primeiros anos. 

O terceiro capítulo discorre como acontecerão os trabalhos, a 

formação/capacitação na prática, detalhando temas e a conjuntura pedagógica. 
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O trabalho se finda com a conclusão da autora, apresentando as 

expectativas, o que espera com essa proposta e sugestões de um produto final na 

conclusão deste projeto Formação/capacitação. 
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Capítulo 1 - O IFC – Instituto Federal Catarinense – Campus 
Camboriú e a temática desenvolvida 

 

 
Esse projeto acontecerá no IFC – Instituto Federal Catarinense, Campus 

Camboriú SC, onde professores que atuam com os primeiros anos do Curso 

Técnico em Agropecuária serão convidados a participar da construção de uma 

proposta que possa ser inserido o tema educação, trabalho e empreendedorismo no 

decorrer dos conteúdos elencados nas disciplinas. 

O Instituto Federal Catarinense (IFC) possui atualmente 15 (quinze) Campi, 

(Institutos de Educação) distribuídos no estado de Santa Catarina. Foi criado pela 

Lei Federal nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e teve origem na integração das 

escolas agrotécnicas de alguns municípios, que eram até então, vinculados à 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Oferta-se educação em todos os níveis, desde a formação inicial e 

continuada até a pós-graduação. Preferencialmente, busca-se o atendimento das 

demandas regionais de localização dos Campi, pois, com isso, espera-se a 

interferência positiva na transformação da realidade social e econômica, de forma 

a contribuir para o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e regionais. 

A maioria dos Campi possui infraestrutura de alojamento e refeitório para 

estudantes dos cursos técnicos na área de agropecuária, principalmente para os 

menos favorecidos, cuja oferta se constitui oportunidade única para o seu 

desenvolvimento e educação. 

Como princípio em sua proposta político-pedagógica, os Institutos Federais 

deverão ofertar educação básica, principalmente em cursos de ensino médio 

integrado à educação profissional técnica de nível médio; ensino técnico em 

geral; cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado em áreas em 

que a ciência e a tecnologia são componentes determinantes, em particular as 

engenharias, bem como programas de pós-graduação lato e stricto sensu, sem 

deixar de assegurar a formação inicial e continuada do trabalhador e dos futuros 

trabalhadores (BRASIL, 2008b, p. 27). 
 

Localizado no município de Camboriú, estado de Santa Catarina, o 

Campus do IFC possui uma área total de 220 hectares, com 9.024 m² de área 

construída, sendo que dessa área, 5.840 m² são áreas construídas para atividades 

agropecuárias. Em 1962, foi dado início às atividades pedagógicas, com o 

oferecimento do Curso Ginasial Agrícola. Em 1965, foi criado o curso técnico em 
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Agricultura, o qual passou, em 1973, a denominar-se curso técnico em 

Agropecuária. 

No início, a escola ficou sob a responsabilidade da Diretoria do Ensino 

Agrícola do Ministério da Agricultura. A parte didático-pedagógica, por sua vez, 

ficou vinculada à Secretaria de Ensino de 2° Grau do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). O decreto no. 62.178 de 25 de janeiro de 1968 transferiram a 

responsabilidade administrativa e financeira do CAC para a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), estando diretamente vinculado à Pró-Reitoria de 

Ensino, restringindo suas atividades de ensino ao 2º Grau profissionalizante. 

No ano de 1990, o CAC passou a oferecer o curso técnico em 

Agropecuária na modalidade subsequente ao ensino médio. Apesar de ser uma 

instituição reconhecidamente agrícola, a partir de 2000, percebendo a necessidade 

do mercado de trabalho local, passou a oferecer cursos técnicos nas áreas de 

Informática e Meio ambiente. Em 2003, passou a ofertar o curso técnico em 

Transações Imobiliárias e, a partir de 2008, o curso técnico em Turismo e 

Hospitalidade. 

No ano de 2007, foi implantado o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA – ofertando ensino médio com qualificação profissional. Em 2009, o 

CAC transformou-se num dos Campi do IFC, atendendo à chamada pública do 

Ministério da Educação para que as escolas agrícolas se tornassem institutos e 

assim tivessem a possibilidade de oferecer cursos superiores, como faculta a lei, 

mantendo, porém, 50% das vagas destinadas a cursos técnicos. 

Em 2010, o curso técnico integrado de Turismo e Hospitalidade foi 

substituído pelo curso técnico integrado em Hospedagem, que teve sua primeira 

turma em 2011. O Campus iniciou também a oferta de cursos superiores, sendo os 

primeiros: Bacharelado em Sistemas de Informação, Licenciatura em Matemática 

e Tecnologia em Negócios Imobiliários. Em 2011, a instituição passou a oferecer 

o Curso Técnico Integrado em Controle Ambiental e foram criados os cursos 

técnicos subsequentes em Segurança do Trabalho e Redes de Computadores. 

Além desses, mais dois cursos superiores tiveram início: Tecnologia em Sistemas 

para Internet e Licenciatura em Pedagogia. 

Atualmente,  o  IFC  –   Campus  Camboriú  conta  com  aproximadamente 

1.560 alunos, sendo distribuído em 07 (sete) cursos técnicos, 02 (dois) curso do 
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PROEJA, 05 (cinco) cursos superiores e 01(um) curso de pós-graduação. Os 

cursos oferecidos atualmente pelo IFC - Campus Camboriú: Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio em: Agropecuária, Informática, Controle Ambiental e 

Hospedagem. Subsequentes ao Ensino Médio: Transações imobiliárias, Defesa 

civil e Segurança do Trabalho. Curso PROEJA - Qualificação em Agroindústria – 

Ensino Médio e os Cursos SUPERIORES: Licenciatura em Matemática, 

Bacharelado em Sistemas de Informação, Tecnologia em Negócios Imobiliários, 

Licenciatura em Pedagogia, Tecnologia em Sistemas para Internet e Curso de Pós 

– Graduação - Especialização lato sensu Formação de Treinadores e Instrutores de 

Cães-guia. 

O Curso Técnico em Agropecuária do então Colégio Agrícola de 

Camboriú teve o seu início de funcionamento no ano de 1965, sendo o pioneiro na 

formação de profissionais nessa modalidade no Estado de Santa Catarina, com 

mais de 2000 Técnicos formados. A inserção da Escola se dá num cenário de 

economia agropecuária fortemente alicerçada na pequena propriedade rural, num 

modelo centrado em Cooperativas e Agroindústrias, que mantém o sistema de 

parceria para a produção de matérias-primas. Os principais produtos 

agropecuários do Estado são: milho, feijão, soja, arroz, maçã, banana, fumo, 

mandioca, plantas ornamentais, olerícolas diversas, espécies florestais, aves de 

corte e postura, suínos, bovinos de corte e leite, produtos apícolas, ovinos e 

organismos aquáticos. A maior parte dessas atividades apresenta como 

característica o fato de poderem ser desenvolvidas em quase todas as regiões do 

Estado, o que coloca o desafio para a Instituição em atender um contexto 

tecnológico de grande complexidade. 

O Técnico em Agropecuária tem forte presença no segmento de 

beneficiamento de produtos de origem animal e vegetal, com destaque para a 

produção de derivados de leite, de carne e de vegetais diversos. Outro ramo em 

expansão é o da comercialização de insumos agropecuários, com a instalação de 

uma vasta rede de pontos de venda em todo o território catarinense. Vale, 

finalmente, lembrar que o tradicional setor de serviços ligados ao setor público e 

privado continua a arregimentar um enorme contingente de profissionais, com 

destaque para o surgimento de novos espaços profissionais decorrentes de 

políticas públicas voltadas à municipalização da agricultura. 
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O Curso Técnico em Agropecuária objetiva formar técnicos que possam 

atender a demanda de diversas microrregiões e satisfazer suas necessidades 

específicas, além de formar profissionais que possam vir a atuar no estado e no 

país. O universo de micro empresas sediadas na microrregião em que o IFC- 

Campus Camboriú está inserido, além do seu perfil voltado para o turismo 

balneário (e que também vem se expandindo ao turismo ecológico), é composto 

principalmente por empresas de floricultura e jardinagem, áreas destinadas a 

pequenas e grandes culturas (olericultura e rizicultura), empreendimentos de 

criação de animais (bovinocultura de leite e de corte, equinocultura, apicultura, 

suinocultura, ovinocultura, cultivo de ostras, mariscos e criação de peixes). 

Vale ressaltar ainda, que a região da grande Florianópolis, próxima da 

localização do IFC - Campus Camboriú, destaca-se como um dos grandes polos 

olerícolas do Estado de Santa Catarina. 

Outro destaque da região onde está inserido o IFC – Campus Camboriú é a 

Estação Experimental da EPAGRI de Itajaí que se destaca, em nível nacional, na 

pesquisa do arroz irrigado, fruticultura (bananicultura e citricultura), olericultura e 

plantas bioativas, tornando-se assim, num forte suporte para a formação do 

educando do Curso Técnico em Agropecuária através de visitas técnicas, 

apresentação de palestras por parte dos pesquisadores, etc. Cabe salientar ainda 

que a EPAGRI possui um Campo Experimental de Aquicultura localizado dentro 

do Campus Camboriú e que serve de suporte para as atividades práticas dos 

alunos do Curso Técnico em Agropecuária. 

Os docentes do IFC – Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

recebem formações, as quais já constam no calendário escolar, com diferentes 

temas pedagógicos. O tema educação e trabalho aparecem nas discussões e 

reflexões que são realizadas, porém, não tiveram até então, pouco ou nenhum 

aprofundamento. 

Não ter sido aprofundado ainda o tem nas Formações Pedagógicas, 

justifica-se por não estar enfatizado, explícito em seu Projeto Pedagógico do 

Curso, por isso essa proposta de formação voltada para o tema educação, trabalho 

e empreendedorismo poderá contribuir para desenvolver o espírito empreendedor 

nos alunos, sendo pautados nos conhecimentos que já são desenvolvidos. 

É possível trabalhar como os docentes, aspectos voltados para o 

empreendedorismo e analisar o que suas disciplinas, integrando por áreas, poderão 
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oferecer. Desenvolver essa ideia com jovens e adolescentes, trabalhando o espírito 

crítico, a autonomia, o desejo em ir além do trabalho, além da educação, que 

possam ser empreendedores, usando ferramentas que contribuam para o sucesso é 

a proposta. 

No contexto que o Curso Técnico em Agropecuária está inserido, com boa 

infraestrutura, aulas teóricas e práticas, alunos inseridos em espaços agrícolas, a 

proposta em oferecer uma formação pedagógica em educação, trabalho e 

empreendedorismo, para ser desenvolvido com esses alunos, justifica-se. 

Portanto, a educação profissional não é meramente ensinar a fazer e preparar para 

o mercado de trabalho, mas é proporcionar a compreensão das dinâmicas sócio- 

produtivas das sociedades modernas, com as suas conquistas e os seus revezes, e 

também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, 

sem nunca esgotar a elas. (PACHECO, 2012, p. 67) 
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Capítulo 2- Educação e Empreendedorismo 

 

 
Falar em Empreendedorismo na educação não é algo inédito, 

desconhecido, há inúmeros projetos sendo desenvolvidos pelo Brasil, muitos com 

resultados positivos e experiências que fizeram a diferença para inúmeros 

brasileiros. Escolas que fizeram parcerias com o SEBRAE e receberam formações 

pára os seus docentes, os quais desenvolveram atividades voltadas para o 

empreendedorismo com crianças, jovens e adultos. 

Cito o exemplo do município de Major Vieira, no Norte de Santa Catarina, 

que no ano de 2016 as escolas do município realizaram um trabalho em parceria 

com o SEBRAE e desenvolveram atividades voltadas ao empreendedorismo. 

Crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental desenvolveram projetos 

empreendedores e apresentaram o resultado para a comunidade através de uma 

exposição. Um trabalho plausível. 

Habilidades, propensão pessoal, autonomia, podem ser ensinadas. Ser 

autônomo, trabalhar em equipes, despertar no aluno o desejo em atualizar-se, 

buscar o diferente naquilo que faz, liderar, são adjetivos necessários par um bom 

empreendedor e a escola, a educação pode fazer esse trabalho no decorrer do 

processo de ensino aprendizado. 

Quando se fala em empreendedorismo, vem à mente empresa, capitalismo, 

investimento, lucro, porém, não é somente, e sim assumir uma postura de 

liderança, autoestima, ser visionário, inspirador tanto em seu investimento 

privado, como sendo um funcionário público, assalariado. Que funcionário 

empreendedor é esse? 

A educação em sua dimensão vive novos tempos, e novos tempos exigem 

novas atitudes, precisa mais audácia naquilo que se faz. Não dá para continuar 

com métodos arcaicos, ultrapassados. A mudança torna-se necessária quando ela 

não faz mais sentido, não muda, não apresenta resultados melhores. 

Educação e empreendedorismo fazem a diferença em um país, pois 

precisamos de empreendedores que ciem, que contribuam com novos projetos, 

para o desenvolvimento do país. 

Trazer para a sala de aula experiências de empreendedores que deram 

certo, com histórias de superação, de planejamento e persistência é também uma 



17 
 

 

 

 

estratégia que o professor pode usar ao falar em educação e empreendedorismo. 

Colocar essas experiências dentro de um contexto, saindo do convencional, 

favorece a compreensão e desafia o aluno a pensar sobre, despertando o espírito 

crítico criativo e inovador. 

Para que o professor possa desenvolver uma educação empreendedora, 

torna-se necessário aprofundar os conhecimentos, estudar, contextualizar dentro 

da realidade estudada. É preciso integrar o empreendedorismo nos conteúdos 

estabelecidos dentro da Matriz Curricular. É preciso tirar o máximo de proveito, 

para que não fique algo solto, fragmentado, sem sentido. 

Trabalhar com um projeto de Formação de Professores para trabalhar o 

empreendedorismo com os professores dos Primeiros Anos do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, no IFC – Instituto Federal Catarinense 

de Camboriú – SC é propor uma nova visão de educação no contexto que já 

existe. É possível, não está explícito em seu Projeto Político pedagógico, nem nas 

ementas da matriz Curricular das disciplinas, mas é possível frente a proposta que 

o curso apresenta, que trabalha diretamente com a agricultura. 

Trabalhar nesta proposta é desenvolver o pensar do aluno, como 

alternativas de buscar novos caminhos, criar, construir, propor algo que venha a 

contribuir com um grupo de pessoas, apresentando algo inovador, que seja útil e 

sintam a necessidade dessa ação. 

Ações concretas precisam ser desenvolvidas, embasadas em teorias que 

contribuam para desenvolver uma formação de professores, que enfatize como 

trabalhar a educação empreendedora em um curso técnico, apresentado aos jovens 

estudantes possibilidades, com ações planejadas, dentro de conteúdos 

estabelecidos. 

A palavra empreendedorismo não é um modismo, ela tem 800 anos e vem da 

palavra “entreprende” que significa “fazer algo”. Empreender, segundo o 

dicionário Houaiss, quer dizer “decidir/realizar (tarefa difícil e trabalhosa): 

tentar”ou “por em execução; realizar”- Fazer. (HOUAISS, 2001) 

Para Drucker empreendedorismo é: 

Prática; visão de mercado; evolução, e diz ainda que o: trabalho específico do 

empreendedorismo numa empresa de negócios é fazer os negócios de hoje serem 

capazes de fazer o futuro, transformando-se em um negócio diferente [...] 

Empreendedorismo não é nem ciência, nem arte. É uma prática. (DRUKER, 

1974, p. 25) 



18 
 

 

 

 

Se o empreendedorismo é uma prática, o poder público propriamente a 

educação pública, pode ser eficiente em uma iniciativa empreendedora. 

Se o empreendedor é aquele que sai do estado que está, e busca construir 

uma situação melhor, alguém que recusa a conformidade, que deseja resultados 

diferentes, melhor em relação ao seu trabalho atual, ao seu projeto, o professor 

pode ter atitudes empreendedoras em sua prática. 

Um professor precisa ser empreendedor de si mesmo, pois trabalha com 

vidas, vida é processo, é movimento, é mudança. 

Um pressuposto básico na implementação de qualquer projeto pedagógico é a 

capacitação dos educadores, no aprender a desaprender, na mudança do 

paradigma educacional. Só consegue absorver novas idéias e pô-las em prática 

quem está receptivo. Estar aberto e ter percepção sobre o que está acontecendo no 

mundo e no mercado de trabalho é essencial para possibilitar a participação ativa 

nos caminhos que levam ao conhecimento e às práticas educativas (Signoretti, 

1998). No processo de mudança e condução desse novo profissional, faz-se 

necessário a busca de novas estratégias metodológicas e a reestruturação 

curricular, tendo como base a interdisciplinaridade, a visão holística do 

conhecimento e a abertura daqueles que vão fazer acontecer (Braga e Leite, 

1999). 

Educação é movimento, os profissionais envolvidos no processo de 

educação precisam fazer acontecer, não esperar acontecer. 

O professor empreendedor precisa ser humilde, não pode em momento 

algum se consideram completo, perfeito, terminado. O professor empreendedor 

está sempre em processo de formação e de informação. 

Albert Einstein dizia que tolice é fazer sempre do mesmo jeito esperando 

resultados diferentes, é preciso reinventar, inovar. 

O projeto relatado vem com esse intuito, de buscar novas formas de fazer, 

trazer para a área da agricultura, objeto de estudo do curso, um olhar 

empreendedor, pautado na autonomia, no investimento humano e principalmente 

de atuar na sua área de estudo fazendo o melhor, diferenciando dos demais. 
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Capítulo 3 - Organização da Formação Proposta 

 
 

Enquanto Supervisora Pedagógica pretende-se apresentar a proposta para a 

Gestão de Ensino do Instituto Federal, Campus Camboriú – SC, explicando a 

importância de esses docentes receberem uma capacitação, e juntos possam buscar 

caminhos, a partir de estudos, reflexões, discussões e planejamentos e abordar 

esses temas em suas disciplinas. 

Os docentes do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio serão convidados, tendo o apoio e convite da direção, ponto este que 

favorece e incentiva a participação de um número significativo de professores. 

Nos encontros, haverá questões e reflexões orais: Já fazem algumas 

tentativas relacionadas ao tema: educação, trabalho e empreendedorismo em seus 

conteúdos teóricos e práticos? De que forma? Acreditam ser interessante abordar 

esse tema com esses adolescentes e jovens? 

É importante permitir que no primeiro encontro, sejam socializadas essas 

respostas, como olham para esse tema, sua importância e relevância na vida dos 

jovens e adolescentes, com os quais trabalham diretamente. 

Propor encontros quinzenais com os professores, dividindo-os por áreas, 

para que possam pensar as ações, contextualizando os conteúdos nas áreas afins, 

integrando-os e planejando. 

É possível acontecer esse momento, uma vez que os professores da Rede 

Federal de Ensino, propriamente nos Institutos Federais Catarinenses, tem em sua 

carga horária, momentos específicos para a dedicação ao planejamento e estudos, 

melhorando a qualidade das aulas ofertadas. 

O projeto de Formação de Professores dos Primeiros Anos do Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, no IFC – Instituto Federal 

Catarinense – Campus Camboriú terá duração de um semestre (seis meses), sendo 

dois encontros mensais, totalizando 12 (doze) encontros, os quais serão divididos 

por módulos, totalizando 04 (quatro) módulos, caso haja necessidade poderá 

estender-se para mais dois encontros para conclusão dos trabalhos já planejados 

no cronograma abaixo. 
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Será desenvolvido com os professores do curso, os quais aceitarem o 

convite, envolvendo nesse processo 120 (cento e vinte) alunos e os encontros 

acontecerão nos horários de planejamento dos docentes na própria instituição. 

Em relação à estrutura, será usada uma sala de aula, devidamente pré- 

agendado com o Setor de Ensino. A proposta será apresentada aos professores, 

explicando os objetivos, estratégias e encaminhamentos que serão dados. 

Haverá estudos do tema: “educação, trabalho e empreendedorismo”, com 

textos informativos, interpretações, discussões de conceitos, vídeos, 

documentários, reflexões e construção de atividades a serem aplicadas nas turmas 

dos primeiros anos. 

O planejamento do trabalho que será desenvolvido com os alunos, dentro 

das respectivas disciplinas, será coletivo, tendo o envolvimento de todos os 

profissionais que aceitaram o convite em participar, juntos planejarão as 

atividades, integrando conteúdos e disciplinas, abordando neles o 

empreendedorismo na educação agrícola. 

A aplicação em sala de aula será apresentada ao grande grupo, 

socializando a experiência e relatando apontamentos observados no processo. 

Segue o cronograma de encontros com as devidas atividades a serem 

desenvolvidas no decorrer do processo: 

Cronograma das atividades: 

Módulo I 
 

Encontro Tema Objetivo Atividade Bibliografia 

1º Apresentação 

da Proposta 

Apresentar a 

proposta de 

Formação  de 

Professores 

voltada para 

uma Educação 

Empreendedora. 

-Explicação, 

apresentação 

do projeto, 

conversar 

sobre  o 

assunto. 

Projeto 

Construído para 

a Conclusão do 

Término da 

Pós-Graduação 

em Educação 

Empreendedora. 
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2º O Curso 

Técnico em 

Agropecuária 

– Integrado 

ao Ensino 

Médio. 

Socializar 

informações do 

Curso que 

atuam: Técnico 

em 

Agropecuária 

Integrado  ao 

Ensino Médio. 

- Como 

acontece 

atualmente: 

- Relato de 

Experiências; 

- O 

empreendedori 

smo está 

presente na 

Proposta do 

Curso? 

- PPC – Projeto 

Pedagógico do 

Curso Técnico 

em 

Agropecuária 

3º Educação/Tr 

abalho e 

Empreended 

orismo. 

- Compreender 

o  conceito de 

educação, 

trabalho  e 

empreendedoris 

mo; 

- Apresentação 

de textos e 

Vídeos sobre o 

assunto. 

-Discussões; 

 
- Reflexões; 

 
- Construção 

de um texto 

coletivo sobre 

o assunto. 

1- Texto de 

Rogério Chér – 

Em que ramo 

empreender? 

Capítulo 2 p. 39 

a 47. 

 
2- Capítulo 1 do 

livro 

Empreendedoris 

mo – Decolando 

para o  futuro 

Glauco 

Cavalcanti e 

Marcia Zolotti 

p. 5 a 8. 
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Módulo II 

 
Encontro Tema Objetivo Atividade Bibliografia 

4º - 

Empreended 

orismo na 

Escola 

- Refletir sobre 

a importância de 

trabalhar o 

Empreendedoris 

mo no Curso de 

Agropecuária. 

- Vídeos e relatos 

de experiências 

de trabalhos que 

já acontece na 

Educação 

voltado ao 

Empreendedoris 

mo. 

1- Boas 

Práticas de 

Educação 

Empreendedor 

a: Unisinos - 

https://www.y 

outube.com/w 

atch?v=Wl4V 

huUHu-w 

2- 

Empreendedor 

ismo em sala 

de aula? 

https://www.y 

outube.com/w 

atch?v=Rf8tk 

Z1bJoI 

3- Dinâmica 

na Aula de 

Empreendedor 

ismo 

https://www.y 

outube.com/w 

atch?v=VNqt 

GfJQIn4 

4- 

Características 

do 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf8tkZ1bJoI
https://www.youtube.com/watch?v=Rf8tkZ1bJoI
https://www.youtube.com/watch?v=Rf8tkZ1bJoI
https://www.youtube.com/watch?v=Rf8tkZ1bJoI
https://www.youtube.com/watch?v=VNqtGfJQIn4
https://www.youtube.com/watch?v=VNqtGfJQIn4
https://www.youtube.com/watch?v=VNqtGfJQIn4
https://www.youtube.com/watch?v=VNqtGfJQIn4
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    Empreendedor 

 
https://www.y 

outube.com/w 

atch?v=kpjw 

WSojRic 

5º Planejament 

o de 

Atividades 

-Planejar 

atividades 

integradas  de 

empreendedoris 

mo nos 

conteúdos das 

disciplinas. 

- Planejar 

Coletivamente 

atividades que 

envolvam  o 

empreendedoris 

mo nos 

conteúdos 

elencados nas 

ementas. 

- PPC – 

Projeto 

Político do 

Curso de 

Agropecuária 

– EMENTAS; 

 
- Planos  de 

Ensino das 

disciplinas 

envolvidas; 

6º Planejament 

o de 

Atividades 

-Planejar 

atividades 

integradas  de 

empreendedoris 

mo nos 

conteúdos das 

disciplinas. 

- Planejar 

atividades por 

área de 

Conhecimentos – 

envolvendo 

conteúdos e 

diferentes 

disciplinas. 

- PPC – 

Projeto 

Pedagógico do 

Curso 

- Ementas das 

Disciplinas 

https://www.youtube.com/watch?v=kpjwWSojRic
https://www.youtube.com/watch?v=kpjwWSojRic
https://www.youtube.com/watch?v=kpjwWSojRic
https://www.youtube.com/watch?v=kpjwWSojRic
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Módulo III 

 
Encontr 

o 

Tema Objetivo Atividade Bibliografia 

7º - 

Socialização 

das 

atividades 

planejadas 

- Compartilhar 

as  atividades 

planejadas, 

acrescentando 

sugestões. 

- Apresentar as 

atividades   que 

foram planejadas 

coletivamente, 

acrescentando, 

opinando sobre 

possíveis 

alterações  para 

aplicação. 

- Socialização e 

relatos de 

experiências 

As atividades 

construídas 

pelos 

professores. 

8º - 

Socialização 

das 

atividades 

desenvolvida 

s 

- Relatar como 

ocorreu a 

aplicação das 

atividades nas 

turmas. 

- Apresentação 

das experiências 

vivenciadas – o 

que deu e o que 

não deu certo 

- Registros 

realizados 

pelos 

professores, 

atividades de 

alunos, fotos. 

9º -Reflexão 

sobre 

Educação/ 

Trabalho e 

Empreended 

orismo 

- Refletir a 

vivência em 

sala de aula. 

- É possível 

integrar nos 

conteúdos 

atividades 

voltadas  ao 

Empreendedoris 

mo? 

.Teve significado 

para os  alunos as 

atividades, o 
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   trabalho 

desenvolvido? 

 

 

 

Módulo IV 

 
Encontro Tema Objetivo Atividade 

10º - Alunos e 

professores no 

processo 

- Refletir alunos e 

professores  sobre 

o trabalho 

desenvolvido. 

- Relato de alunos e 

professores que 

participaram do processo. 

Socialização 

11º - Planejando a 

exposição com o 

produto final 

Planejar a 

exposição do 

trabalho 

desenvolvido. 

- Organizar  uma 

exposição das atividades 

desenvolvidas, com 

registros documentados, 

fotos, relato de alunos, 

vídeos. Apresentar para os 

demais profissionais da 

Instituição. 

12º -Exposição - 

encerramento 

Expor o trabalho 

desenvolvido para 

a Instituição de 

Ensino. 

- Exposição das atividades 

realizadas durante o 

Projeto – envolvendo 

professores, pais e alunos. 

- Encerramento da 

proposta. 
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Conclusão 

 
 

Com esta proposta de Formação/ Capacitação para os professores que 

atuam nos Primeiros Anos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio, pretende-se oferecer uma visão empreendedora aos alunos desse 

curso. Um olhar voltado para a autonomia, a criticidade, o desejo em buscar novos 

caminhos nesse ramo. 

Propor aos alunos que apresentem uma proposta empreendedora no curso, 

a partir da realidade que estudam e dos conhecimentos técnicos que adquirem é 

uma possibilidade. 

Há expectativas de observar o caminhar dos alunos nesse processo e 

pensar na possibilidade de oferecer esse tema nos próximos anos, concretizando 

ao final do terceiro ano do Ensino Médio um projeto de empreendedorismo nesta 

área. 

Há possibilidade de convidar os pais desses alunos para conversar sobre a 

proposta, ouvi-los e saber o que pensam sobre, se consideram importante trabalhar 

esse tema na Formação de seu filho. 

Com possibilidades de dar continuidade a essa proposta, será necessário 

ouvir e refletir com professores que participaram da capacitação, gestores da 

Instituição e os envolvidos no processo: os alunos. 

Na construção dessa proposta de Formação/Capacitação para professores 

que atuam nos Primeiros Anos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio, analisou-se que é possível levar para uma Instituição como o IFC – 

Instituto Federal Catarinense essa proposta. 

As condições de trabalho dos professores favorecem esse planejamento, o 

que talvez não fosse possível em uma Instituição que o professor fica 40h/a em 

sala de aula, sendo impossível o sentar e planejar juntos. 

O Instituto Federal Catarinense, em seu aspecto agrícola, tem condições 

favoráveis em sua infraestrutura, com espaço e um trabalho voltado na teoria e na 

prática para o setor agrícola. A realidade contribui, uma vez que o mercado de 

trabalho está a cada dia buscando novos empreendimentos nessa área, o clima, o 

solo, o espaço geográfico contribui e as inovações no mercado agrícola são 

necessárias. 
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Os alunos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

passam 8h (oito horas) por dia na Instituição, alternando seus conhecimentos entre 

a teoria e a prática, favorecendo um olhar voltado para o empreendedorismo, uma 

vez que o próprio Instituto foca algumas atividades nesse aspecto, como a 

comercialização de produtos produzidos na Instituição. 

É possível fazer acontecer essa Capacitação/Formação com qualidade, 

tendo como resultado final, objetivos atingidos. 
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