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Resumo 

 

A proposta do trabalho é desenvolver um curso inovador para capacitação de 

professores, com intuito de promover nos docentes, iniciativas empreendedoras 

inovadoras. Identificou-se através da atuação como professora, a necessidade de 

capacitação no que tange ao empreendedorismo em sala de aula. Com a proposta 

de transformar a atuação do professor no desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem em sala de aula, independente de sua área de atuação. 
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Introdução 

 
Este trabalho final de conclusão de curso busca apresentar uma proposta 

de curso inovador para capacitação de professores cujo objetivo é promover, nos 

docentes, iniciativas empreendedoras inovadoras no desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem na sala de aula. Visa despertar o professor para a 

importância do empreendedorismo no desenvolvimento e na formação 

profissional do aluno, assim como nas estratégias de negócios em uma empresa. 

Uma vez que o empreendedorismo busca a visualização de oportunidades 

de negócios, busca incessante por inovação, correr risco calculado com a intenção 

de obter renda, reconhecimento e crescimento no mercado. 

Como no mundo dos negócios, com o crescimento da competitividade 

exige das empresas estratégias de negócios como o empreendedorismo, estratégia 

está que pode levá-las a se destacar no mercado. Não é diferente com o mercado 

de trabalho que é cada vez mais competitivo, onde todo profissional precisa estar 

preparado para os desafios constantes e para concorrência. Nesse contexto o papel 

do professor é fundamental, para contribuir e preparar profissionais com perfil 

empreendedor para atuar no mercado de trabalho ou empreender seu próprio 

negócio. 

O curso Empreendedorismo, Educando o Educador preconiza uma prática 

docente aderente ao modelo pedagógico comprometido com o desenvolvimento 

das competências profissionais requeridas pelo mundo do trabalho, permitindo aos 

alunos, no processo de formação profissional, mobilizarem os seus conhecimentos 

na geração de novas ideias, exercitando importantes capacidades para os seus 

desempenhos profissionais, como o pensamento criativo, a autonomia e a pro 

atividade. PNCD SENAI (2012) 

Este curso de capacitação de professores será realizado, primeiro porque 

de acordo com Programa Nacional de Capacitação (2012) “a formação teórica e 

prática do docente deve ser um processo continuado e perseguido de uma maneira 

constante e, em nenhum momento, o docente pode acomodar-se”, e em segundo 

lugar,com base na minha experiência profissional, o corpo docente do SENAI 

CETEC PALMAS é capacitado quanto Metodologia SENAI de Educação 
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Profissional, porém, até então não foi se pensando em uma capacitação 

para promover iniciativas empreendedoras, empreender o perfil do docente, uma 

vez que de acordo com a Metodologia SENAI de Educação Profissional (2013) 

este “é a chave fundamental para mudança na formação profissional, pois é por 

meio dele que se materializam os ideais e se transformam propósitos educacionais 

em ações efetivas”. 
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Capítulo 1 -Cenário do Empreendedorismo no Brasil e a 

Educação Profissional 
 

DORNELAS, (2001) diz que conceito de empreendedorismo encontra-se 

muito popularizado no Brasil, nos últimos anos, otimizado no final da década de 

1990. Motivos não faltam para o assunto que se iniciou nos Estados Unidos como 

entrepreneurshipe influenciou os brasileiros. 

DORNELAS, (2001) ressalta que um conjunto de fatores despertou o 

interesse do assunto pelo país, onde cresceram pesquisas relacionadas ao assunto e 

criação de programas do governo instituído em 1999, como o Brasil 

Empreendedor, o índice de desemprego principalmente nas grandes cidades, onde 

a grande maioria sem alternativas começaram a empreender seu próprio negócio, 

outros motivados pela nova economia: e-commerce e até mesmo herdeiros que 

dão continuidade na empresa, mesmo que muitos ainda ficam na economia 

informal pelo excesso de impostos que essa é uma outra questão. 

Uma pesquisa do SEBRAE do ano de 2005 apontou os principais motivos 

que levam as pessoas empreender, a saber de ter o seu próprio negócio (37%), 

identificação uma oportunidade de negócios (26%), por exigência de clientes / 

fornecedores (19%), para melhorar de vida (aumentar a renda) (11%), estavam 

desempregados e não arrumavam emprego (4%) e 4% por outros motivos. 

O empreendedor é alguém que transforma, inovando e oferecendo coisas boas 

para a coletividade. Esse conceito é rico, porque você pode transformar gerando 

valor negativo e pode transformar em proveito próprio (DOLABELA, 2014).  

A característica empreendedora do brasileiro foi confirmada pela pesquisa 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE (2007) 

a qual constatou que, anualmente no Brasil, são constituídas quase quinhentas mil 

novas empresas. Os dados dessa pesquisa de 2000 mostram que depois de três 

anos de vida, 60% das empresas fecham suas portas. Contudo, o percentual de 

empresas que sobrevivem, pelo menos dois anos, passou de 51% em 2002 para 

78% em 2005 (SEBRAE, 2007). 

Dessa forma, apesar de que empreender também é a capacidade de correr 

riscos, esse risco deve ser reduzido para que os pequenos negócios sobrevivam e o 

ensino profissional é uma grande porta para que isso ocorra. É importante saber 
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que quando mais capacitado o empreendedor mais chance terá de criar e 

sobreviver um negócio real, importante destacar que o conhecimento de inovação 

deve fazer parte desse processo. 

Conforme Longenecker; Moore; Petty (2004), os empreendedores são 

heróis populares da moderna vida empresarial. Eles fornecem empregos, 

introduzem inovações e estimulam o crescimento econômico. A presença do 

empreendedor torna-se cada vez mais fundamental para as organizações, quando 

as mesmas avaliam a necessidade cotidiana de criatividade, do trabalho eficiente, 

da inserção de novas possibilidades, da criação de uma nova postura de trabalho, 

fazendo com que a empresa tenha um centro espontaneamente criativo, gerando 

soluções rápidas, constantes e funcionais a estas organizações. “Atualmente os 

empreendedores são reconhecidos como componentes essenciais para mobilizar 

capital, agregar valor aos recursos naturais, produzir bens e administrar os meios 

para administrar o comércio”. (SEBRAE, 2007, p.2). O empreendedorismo é 

importante para a empresa, pois permite que a mesma mantenha-se competitiva no 

mercado, através de atitudes inovadoras. 

O grande desafio para os professores da educação profissional é a de 

contribuir para o desenvolvimento do aluno em uma serie de habilidades e 

competências que vai prepará-lo para os desafios da sociedade, para que possam 

ser empreendedores inovadores e de sucesso em qualquer ambiente do mercado de 

trabalho, quer sejam inseridos como empreendedor de negócio, interno ou como 

empreendedor social. 

Sendo assim, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI/DR TO que é reconhecido como modelo de educação profissional e pela 

qualidade dos serviços tecnológicos que promovem a inovação na indústria 

brasileira. Através do seu corpo docente deve possibilitar que seu objetivo de 

educação chegue até os alunos, transformando-os em empreendedores e 

profissionais preparados para o mercado de trabalho.  

Com propósito de promover, incentivar e apoiar aquele educador 

(professor, instrutor ou docente) que faz acontecer, nos ambientes de 

aprendizagem, uma educação profissional comprometida com práticas 
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empreendedoras inovadoras no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem na sala de aula. 

O curso Empreendedorismo, Educando o Educador será oferecido para os 

professores do CETEC- Centro de Educação e Tecnologia SENAI/PALMAS 

situado na quadra 201 Norte Avenida LO-04 Rua NO 13 Lote 05, e será voltado 

para todo o corpo docente, das 09 áreas tecnológicas, a saber:Tecnologia da 

Informação, Automotiva, Gestão, Telecomunicação, Energia, Construção Civil, 

Eletroeletrônica, Gráfica Editorial e Segurança do Trabalho. 

O corpo docente é distribuído por área de atuação a saber: 04 professores 

de Tecnologia da Informação, 03 de Automotiva, 04 de Gestão, 01 de 

Telecomunicação, 01 de Energia, 02 de Construção Civil, 01 de Eletroeletrônica, 

01 de Gráfica Editorial e 04 Segurança do Trabalho, um total de 21 professores. 

A estrutura física CETEC SENAI PALMAS, conta com os seguintes 

ambientes pedagógicos: 13 salas de aulas com capacidades entre 20 a 30 pessoas; 

10 laboratórios com capacidade entre 12 a 24 pessoas, sendo laboratório de 

Hidráulica e Pneumática, CLP/ Redes Industriais, Eletrônica, Comandos Elétricos, 

EAD, Designer Gráfico, Redes de Computadores, TI – 01, TI – 02 e 

Telecomunicações, conta com 02 oficinas com capacidade entre 20 a 40 pessoas, 

sendo uma oficina Mecânica Automotiva e Eletricidade Industrial. Todos os 

ambientes pedagógicos possuem equipamentos de ponta para atender diversos 

segmentos da indústria. 

Além dos ambientes pedagógicos a estrutura física do CETEC SENAI 

PALMAS conta com ambientes administrativos, sendo: Auditório com 

capacidade para 153 pessoas, Foyer do Auditório, Sala Vip com capacidade para 

20 pessoas, Cabine de Som Auditório, Tradução Simultânea, Sala de Apoio 

Auditório com capacidade para 150 pessoas, Sala de Conforto com capacidade 

para 10 pessoas, Almoxarifado, Arquivo Geral, Manutenção e Patrimônio, 

Subestação, Transporte, Sala de Apoio à Limpeza e Conservação com capacidade 

para 13 pessoas, Estacionamento, Atendimento ao Cliente, Relação com Mercado, 

Financeiro, Administrativo/ Compras/ Segurança do Trabalho, Gerência, 

Secretaria Escolar, Sala de Reunião, Suporte TI, Gestão de Pessoas, Planejamento, 

Sala Docentes com capacidade para 25 professores, Coordenação Pedagógica, 
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Orientação Educacional, STI, Guarda-Volumes, 3 Área de Convivência (1º, 2º e 

3º  piso).  

Dados do CAGED apontam que em Palmas existem 1.738 indústrias 

instaladas. Das mesmas existem 23 de extração de mineral não metálico, 647 de 

transformação e 1.068 de Construção Civil. (Fonte: CAGED 2015). 

Segundo o último censo (IBGE-2010), Palmas tem uma população de 

228.332 habitantes. Sendo 97,1% da mesma população, de natureza urbana e 

2,9% de natureza rural. Palmas teve uma taxa de crescimento de 5,21% de 2000 a 

2010.  

A população estimada para 2014 foi de 265.409 habitantes, o que daria um 

aumento de 16,2% em relação ao último censo de 2010. (Fonte: IBGE 2010). A 

população urbana do município tem 49,2% de homens e 50,8% de mulheres 

residentes e na população rural há 57% de homens e 43% de mulheres residentes. 

(Fonte: IBGE 2010).  

A maioria da população residente em Palmas fica na faixa etária de 20 a 24 

anos com 11,83% do total e na faixa etária de 25 a 29 anos com 11,50% do total. 

(Fonte: IBGE 2010).  

O número de matrículas de alunos no município de Palmas em 2012 era de 

65.090 alunos e destes, 59,6% são de Ensino Fundamental e 19,4% de Ensino 

Médio. (Fonte: IBGE 2010). 

Diante do cenário apresentado a proposta do curso Empreendedorismo, 

Educando o Educador visa capacitar o corpo docente CETEC SENAI PALMAS 

para atender as demandas, desenvolvendo as disciplinas do cursos ofertados pela 

instituição, com perfil e práticas empreendedoras inovadoras no desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. 

O curso Empreendedorismo, Educando o Educador tem como objetivo 

principal de promover nos professores do CETEC SENAI PALMAS iniciativas 

empreendedoras inovadoras no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem na sala de aula.  

Para tanto iremos, por meio de diversas atividades para aquisição e 

construção crítica de conhecimentos, (re)construir habilidades e valores, 
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contribuindo para que os professores assuma essa nova dimensão no seu fazer 

pedagógico. 
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Capítulo 2 - Atualização Teórica: Educação, Empreendedorismo e 

Trabalho 
 

A educação para o empreendedorismo pode de fato construir uma 

orientação estratégica com grande importância na continuidade do 

desenvolvimento dos cidadãos. 

Para isso o empreendedorismo precisa ser levado para o meio social 

através dos professores que devem tratar dos conhecimentos éticos e sociais para 

colaborar com a formação não somente no âmbito profissional, mas 

essencialmente na formação ou potencializarão de uma atitude pessoal e social 

consistente perante a vida e os contextos políticos, econômicos, seja em uma 

dimensão de proximidade ou em uma dimensão global. 

As estratégias de ensino do empreendedorismo devem mobilizar os 

conhecimentos e a experiência de vida da pessoa, principalmente que consiga 

entender e conviver com o erro e fracasso e que com isso abre uma oportunidade 

de aprendizagem. 

A educação para o empreendedorismo tem necessariamente de integrar, 

como sustentação de toda e qualquer aprendizagem, uma dimensão ética, novos 

valores focalizados em responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, uma 

perspectiva cooperativa. Assim, o empreendedorismo assume uma forma 

holística, cooperativo e contextualizado. 

A relação de trabalho e emprego em tese desenvolveriam concomitante, 

para desenvolvimento profissional e o crescimento econômico do país, mas o que 

ocorre na realidade é o aumento ainda tímido do índice de educação, e uma piora 

no desemprego. Fazendo ainda um mercado mais competitivo 

Embora tenha ocorrido a melhora na educação brasileira no que diz 

respeito à alfabetização, em contrapartida ainda há um índice muito elevado de 

desemprego no país. O problema de falta de ajuste entre a educação e o emprego 

não implica somente insuficiências no mundo da educação; manifesta a 

incapacidade do mercado de trabalho para utilizar de forma mais racional essa 

educação e sua incapacidade para criar o volume de empregos qualificados que 

possam satisfazer as aspirações das novas gerações. 

Esse artigo certamente trouxe uma contribuição grandiosa para o 
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planejamento da capacitação dos professores, pois o autor aponta em pesquisa 

empírica que apesar da necessidade do empreendedorismo em sala de aula, e um 

conceito que é entendido, até mesmo, por parte dos professores, na prática não é 

realizado como incentivo de atividade empreendedora, mostra no artigo que o 

empreendedorismo e a inovação é por sua vez incentivados como disciplina do 

curso onde é realizado como uma obrigação. 

O desafio do curso é despertar o professor independente da sua área de 

atuação, para fomentar o empreendedorismo, não como parte das disciplinas que 

compõem grade curricular, mas desenvolver competências sociais, despertar no 

aluno a motivação para aprender, o interesse por querer saber mais e melhor, 

mobilizar no aluno a capacidade e a iniciativa de buscar por si mesmo novos 

conhecimentos, favorecendo a curiosidade, a autonomia intelectual e a liberdade 

de expressão. 

Dessa forma entendemos que para que isso ocorra, o professor precisa ser 

capacitado e treinado, para então, transformar sua atuação em sala de aula, educar 

o educador é fundamental para sanar essa deficiência real. 
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Capítulo 3 - Proposta do Curso: Empreendedorismo, Educando o 

Educador 

 
O curso Empreendedorismo, Educando o Educador foi planejado com a 

finalidade de aceitar o desafio de transformar atuação do professor no processo de 

ensino aprendizagem na sala de aula, propiciar a melhoria da qualidade dos 

docentes e dos processos de educação profissional. 

Potencializar o perfil empreendedor, investindo no capital humano, na 

qualidade dos professores, através da metodologia de formação com base em 

competências, fez-se necessário o planejamento de um curso que apoie o 

desenvolvimento e o empreendedorismo no perfil dos professores, para que assim, 

possam desempenhar suas funções no âmbito dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Público-Alvo: Professores do CETEC SENAI PALMAS atuantes nas áreas 

de Tecnologia da Informação, Automotiva, Gestão, Telecomunicação, Energia, 

Construção Civil, Eletroeletrônica, Gráfica Editorial e Segurança no Trabalho. 

Duração: O curso será desenvolvido no período de seis meses. 

Carga horária: total de 160 horas. 

Modalidade: Presencial 

As aulas serão estabelecidas os encontros mensais: às sextas-feiras (noite 

das 19 às 22 horas), aos sábados (manhã das 08 às 12h e tarde das 14h às 18h) e 

aos domingos (manhã das 08 às 12h). 

Local: CETEC SENAI PALMAS 

Estrutura: Salas de aulas climatizadas, com equipamento de áudio e vídeo, 

auditórios, biblioteca, laboratórios de informática, ensino e pesquisa na área de 

estudo. 

Frequência exigida: 75% 

Aproveitamento exigido: o aluno deverá ter um rendimento igual ou 

superior a sete (7,0).  

Participar de toda as atividades que contribuam para o aprimoramento de 

sua formação. 

 No quadro abaixo matriz curricular do curso: 
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CURSO: Empreendedorismo, Educando o Educador  

 

 

PERÍODO: Início: Agosto/2017 - Término: Dezembro/2017 

 

TURMA: Única 

 

CH TEÓRICA: 

120 
CH PRÁTICA: 

40 

 

CH TOTAL: 

160 

 

ANO/SEMESTRE: 2/2017 

 

 

 

  

 

MÓDULO 

 

CONTEÚDO 

 

CH 

CH 

MODÚLO 

 

 

Empreendedorismo 

Qual a vantagem de ser um empreendedor 

 

4  

 

24h 

Como traçar um perfil de empreendedor de sucesso 

 

10 

Noções básicas de como desenvolver o projeto de uma 

empresa  

10 

 

 

 

Educação 

Empreendedora 

Conceito de Empreendedorismo Perfil empreendedor 5h  

 

 

24h Liderança e comportamento empreendedor   

5h 

Técnicas de negociação  5h 

Análise de mercado e Empreendedorismo 5h 

Intraempreendedorismo  4h 

 

 

Inovação e Criatividade 

Inovação nas organizações 

 

5h  

 

24h Gerenciando o processo da inovação 

 

5h 

Criatividade nas organizações 

 

4h 

Práticas para estimular a criatividade nas organizações 10h 

 

 

 

Pedagogia 

Empreendedora 

 

Reflexões Conceituais 

5h  

 

24h Pedagogia Empreendedora na concepção de Fernando 

Dolabela 

09h 

Proposta e estratégia pedagoga da pedagogia 

empreendedora 

10h 

 

MATRIZ CURRICULAR 
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Exigências do Ensinar 

 

Ensinar exige pesquisa; Ensinar exige respeito à 

autonomia do ser educado 

 

6h  

 

 

24h Ensinar exige bom senso; Ensinar exige alegria e 

esperança 

6h 

Ensinar exige curiosidade; Ensinar exige conhecimento; 

 

6h 

Ensinar exige saber escutar 6h 

 

Desenvolvimento Prático 

 

Elaborar um plano de ensino do curso de 
empreendedorismo  

 

40h 

 

40h 

 

 

 

 

Objetivo Geral: Preconiza uma prática docente aderente ao modelo pedagógico comprometido com o 

desenvolvimento das competências profissionais requeridas pelo mundo do trabalho, permitindo aos alunos, 

no processo de formação profissional, mobilizar os seus conhecimentos na geração de novas ideias, 

exercitando importantes capacidades para os seus desempenhos profissionais, como o pensamento criativo, 

a autonomia e a pro atividade. 

 

Objetivos Específicos: Objetivo é promover, nos docentes, iniciativas empreendedoras inovadoras no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. Visa despertar o professor para a 

importância do empreendedorismo no desenvolvimento e na formação profissional do aluno, assim como 

nas estratégias de negócios em uma empresa. 

 

 

 

 

A metodologia de ensino aprendizagem abordará conceitos teóricos e práticos da ocupação demonstração e 

utilização dos materiais didáticos em laboratórios apropriados, visando levar os alunos a proporem 

situações problema tipos e específicos da área e através de estudo de caso e situações reais vivenciados no 

ambiente de trabalho. Conforme as metodologias descritas a baixo:  

 

Exposição dialogada – é uma exposição de temas e assuntos diversos que vai instigar interesse, a 

curiosidade a participação ativa dos alunos com apoio de recursos didáticos. 

 

Atividade prática – realizada em oficinas, viabiliza o “prender a fazer fazendo”, por meio da integração 

entre teoria e prática. 

 

Trabalho em grupo – mobilizar os alunos para construção coletiva do conhecimento e realização de 

atividades compartilhadas que promovam intercambio de percepções diferenciadas sobre a temática 

trabalhada, nas percepções do consenso 

 

Dinâmica de grupo – utilizada com objetivos diversos, como integrar o grupo, aquecê-lo antes de uma 

atividade ou sensibilizá-lo para uma determinada temática, deve ser significativa, adequada ao contexto e 

aos objetivos a serem lançados, bem como ao perfil do grupo e seu tempo de convivência.  

 

 

 

 

 

Avaliação será de forma contínua, durante o decorrer do curso, onde serão observados os seguintes 

critérios: Desempenho do aluno, assimilação e aproveitamento de conteúdo, bem como, assiduidade, 

pontualidade, iniciativa, interesse e comprometimento. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA 

 

AVALIAÇÃO 



18 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia.  

STOCKMANNS, Jussara Isabel.Pedagogia Empreendedora 

Bibliografia Complementar: 
CAVALCANTI, Glauco; TOLOTTO, Márcia. Empreendedorismo. Decolando para o futuro 

 

 

 

 

I quanto à assiduidade – frequência igual ou superior a 75% de total de carga horária do curso. 

II quando ao desempenho – obter no curso nota final superior ou igual a 7,0. 

 

  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

APROVAÇÃO 
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Capítulo Final: Conclusão 

 
A proposta do curso inovador Empreendedorismo, Educando o Educador 

aqui apresentada para os professores do CETEC Senai Palmas, tem como objetivo 

transformar sua atuação na sala de aula e no processo ensino aprendizagem. A 

metodologia utilizada no curso visa aproximar os conteúdos ministrados o mais 

próximo da realidade vivenciada e fomentar característica empreendedora no 

perfil do professor, afim de que tenham sucesso em sua carreira profissional e 

pessoal. Fazer com que o professor desenvolva aulas motivadoras, inovadoras, 

romper com a visão tradicional de ensino focada na reprodução de conteúdo e na 

aprendizagem passiva do aluno para assumir o papel de mediador de 

aprendizagens. 

 Formar profissionais dotados de competências que permitam o 

enfrentamento dos desafios impostos pelo mundo do trabalho requer, em 

contrapartida, docentes com um perfil diferenciado e empreendedor. Em razão 

disso, a criação do curso inovador é o ponto de partida para se atingir o objetivo 

da educação profissional de jovens e adultos, partindo do pressuposto que ele é a 

chave fundamental para essa mudança na formação profissional, a priori, que 

educar o educador. 

Nessa perspectiva, requer-se do docente do SENAI competências que 

ultrapassem o campo técnico e tecnológico. É de fundamental importância que, 

além dos conhecimentos específicos da sua área e da cultura geral, ele tenha 

conhecimento e domínio do empreendedorismo 

DOLABELA (2014) diz que ensinar pressupõe você ter um conteúdo que 

possa ser transferido. Há uma diferença fundamental entre ensino e aprendizagem. 

Não é possível ensinar alguém a ser empreendedor, mas é possível aprender. O 

empreendedor não aprende em estruturas pré-definidas e hierarquizadas, ele 

aprende por tentativa e erro, aprende fazendo. O empreendedorismo é o 

desenvolvimento de algo que está presente na espécie e só pode ser desenvolvido 

pela própria pessoa. É algo que vem de dentro para fora. 

Com isso a proposta de aprender fazendo será também repassada no curso 

de forma que será transferida para os alunos. 
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Segundo a Metodologia Senai de Educação Profissional, a Prática Docente 

eficaz objetiva a formação de pessoas autônomas, capazes de mobilizar 

conhecimentos (saber), habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser) diante de 

situações de vida pessoal e profissional. Ou seja, dentro dessa perspectiva de 

formação profissional, os conhecimentos não subsistem isoladamente, pois 

compõe com os demais saberes, um todo harmônico. O curso Empreendedorismo, 

Educando o Educador, vem de encontro com a prática docente estabelecida e 

capacita o professor a transformar sua atuação na sala de aula. 
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