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1. Justificativa 

A UNESCO propõe para a educação no século XXI, fundamentos básicos denominados os 

quatro pilares da educação: 

 Aprender a conhecer (adquirir instrumentos de da compreensão); 

 Aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente); 

 Aprender a viver juntos (cooperação com os outros em todas as atividades humana); 

 Aprender a ser (conceito principal que integra todos os anteriores).  
 
O ensino, tal  como o conhecemos, debruça-se essencialmente sobre o domínio do aprender a 

conhecer e, em menor escala, do aprender a fazer. Estas aprendizagens, direcionadas para a 

aquisição de instrumentos de compreensão, raciocínio e execução, não podem ser 

consideradas completas sem os outros dois domínios da aprendizagem. 

Tendo em vista que um dos grandes objetivos da escola Ana Nery é o de tornar o aluno 

autônomo, criativo, capaz de trabalhar com a resolução de problemas sociais, propomos o a 

Feira de Empreendedorismo Escolar. Partindo desse princípio, trabalharemos com as 

habilidades e competências utilizadas pelas grandes áreas do conhecimento, transformando-as 

num laboratório prático, onde nossos alunos têm a grande oportunidade de por em execução 

as habilidades de elaboração, organização, planejamento e criação. Como resultado 

esperamos contribuir  de forma prática para uma educação mais significativa e contextualizada 

com a realidade sócio econômica da comunidade. 

De forma ampla o termo “empreendedorismo” significa a atitude de quem, por iniciativa 

própria, realiza ações ou idealiza novos projetos com o objetivo de desenvolver e dinamizar a 

realidade social e econômica na qual está inserido.  É acima de tudo um ato que requer 

atitudes de comprometimento, organização e administração. A iniciativa  vem de encontro aos 

nossos valores, especialmente no que diz respeito a: 

 Parceria família e escola; 

 Responsabilidade Social; 

 Cooperação; 

 Comprometimento;  

 Valorização das pessoas; 

 Solidariedade. 
 

2. Objetivo geral  

A Feira de Empreendedorismo escolar visa incentivar os alunos e comunidade a buscarem o 

autoconhecimento, novas aprendizagens e oportunidades,  além do espírito de coletividade e 

também avaliarem as melhores possibilidades, tanto na vida pessoal como coletiva. 

 

 



3. Objetivos específicos  

a. Contribuir para a formação de cidadãos aptos à decidirem e atuarem diante da 

realidade que do mundo contemporâneo; 

b. Ampliar e motivar as perspectivas profissionais dos alunos, desenvolvendo atividades  

que apresentem empreendedorismo e meio ambiente como possibilidades de atuação 

futuras; 

c. Contribuir para desenvolvimento da cultura empreendedora; 

d. Despertar a capacidade de idealizar e incutir-lhes que as atitudes corretas são a melhor 

forma de tornar realidade seus sonhos; 

e. Demonstrar que a realização pessoal é mais importante que a satisfação financeira; 

f. Incentivar a participação da família e comunidade para a orientação e realização dos 

planos das crianças e adolescentes; 

g. Contribuir para o desenvolvimento econômico e  social da comunidade; 

h. Contribuir com instituições e ongs diversas através da arrecadação e doação de 

alimentos; 

i. Promover  os valores necessários para uma boa convivência com o meio social e o 

meio ambiente, especialmente a solidariedade. 

 

4. Atividades realizadas para executar o projeto  

4.1  ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

a. Atividades xerocadas; 
b. Baile das profissões; 
c. Bailinho da turma com o tema “Papai e mamãe querem que eu seja...”, onde os alunos 

virão fantasiados com as vestes que identificam a profissão/atividade que os pais 

sonham para eles (no dia da culminância); 

d. Trabalho de fábulas com VALORES  empreendedores (antes e durante a culminância) 
 TRABALHO – A cigarra e a formiga 
 DETERMINAÇÃO – A lebre e a tartaruga 
 HUMILDADE – A rã e a vaca 
 GRATIDÃO – O leão e o ratinho 
 LEALDADE COMPANHEIRISMO –  O  lenhador e a raposa 
 SONHOS TRANSFORMAÇÃO – A menina d vestido azul 
 PARCERIA – O menino e os pregos 
 PLANEJAMENTO – A menina e o leite 
 EQUIBRIO - A galinha dos ovos de ouro 
 AUTO CONHECIMENTO – A raposa e as uvas 

e. Ao efetuar sua inscrição para o projeto, cada aluno deverá cadastrar e distribuir no 
mínimo 5 (cinco) convites a familiares, amigos ou vizinhos dos alunos para que estes 
prestigiem com sua presença a feira, durante a culminância do projeto. 

f. Os convidados do aluno, podem ser familiares, amigos , vizinhos ou pessoas da 
comunidade. Não deve ser  pai ou aluno da Escola Ana Nery. 

 
. 
 
 



 
 

4.2 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E  MÉDIO 

a. Formação da Feira dos Pequenos Empreendedores, onde, primeiramente, será 
escolhido o negócio que cada  sala irá desenvolver durante o Projeto;  

b. Apresentação de cartazes em sala expondo os sonhos de cada aluno e qual o mundo 
que eles desejam;  

c. Atividades xerocopiadas envolvendo a temática do projeto;  
d. Outras atividades sugeridas pelos professores; 
e. Exposição de produtos e serviços criados pelos  alunos de cada ´serie: 

 Primeiro – Goumert , doces, pipocas e dindin; 
 Segundo – -  Sucos e saladas naturais com cartilha nutricional 
 Terceiro -  Bijuterias de missanga (brincos, pulseiras etc) 
 Quarto – Brinquedos antigos (pipa,   boneca de pano, patins, patinete, dama, 

dominó, peteca,  telefone de lata, , etc) 
 Quinto – Doces naturais com embalagens artesanais 
 Sexto –  Produtos da Culinária Regional 
 Sétimo  -  Higiene e beleza  
 Oitavo – Produtos e serviços ligados a Decoração sustentável  
 Nono – Vender produtos  Comerciais diversos  
 Primeiro ano ensino médio – Desenvolver e vender produtos ou serviço de 

Tecnologia 
f. No ato da inscrição para participar do projeto, cada aluno participante  deverá cadastrar 

no mínimo 5 convidados (consumidores de seus produtos)  para prestigiar a feira; 
g. Os convidados do aluno, podem ser familiares, amigos , vizinhos ou pessoas da 

comunidade. Não deve ser  pai ou aluno da Escola Ana Nery; 
h. Para eu seja feita a exposição, a turma deverá organizar o seu espaço um dia antes, na 

sexta-feira dia 17de agosto.  
 

4.3 Importante! 

a. AS ATIVIDADES DE CONFECÇÃO E VENDAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS POR UM 
ADULTO SEJA PAIS OU PROFESSOORES; 

b. Os produtos escolhidos não devem trazer risco as crianças, durante o processo de 
fabricação e venda; 

c. Cada sala deverá pesquisar e apresentar em forma de cartazes, faixas ou banner 
informações  sobre a história,  atualidades e perspectivas do empreendedorismo; 

d. Os lucros arrecadados com a venda dos produtos serão transformados em alimentos 
e posteriormente doados pela própria turma a uma ONG da sua escolha que 
trabalhe com proteção de idosos, crianças, adolescentes ou animais; 

e. Cada turma deverá escolher uma instituição diferente para ajudar, evitando repetir a 
mesma em outras turmas. O ideal é ajudar o número máximo de instituições; 

f. Cada professor deverá ter no mínimo dois e no máximo cinco pais como 
coordenadores da sua exposição; 

g. O produto a ser exposto deverá ser identificado em banner, com nome, slogan,  
logomarca, descrição e público alvo.  

 

 



 

4.4  PAIS E MÃES 

Os pais e mães que tenham negócio próprio, seja formal ou informal, terão espaço sem custo 

para expor e vender seus produtos ou serviços, desde que ofereçam  condição especial para 

que os outros pais e comunidade escolar os adquiram com condição promocional no dia da 

feira. 

a. Máximo  40 espaços para pais e mães que serão ocupados por ordem de cadastro; 

b.  Cada pai ou mãe que vai expor seu(s) produto(s) ou serviço(s),  deverá cadastrar e 
distribuir no mínimo 30 (trinta) convites a familiares, amigos, consumidores ou vizinhos 
para que estes prestigiem com sua presença a feira; 

c. Cada pai ou mãe que vai expor deverá organizar o seu espaço no dia 17 de agosto 
(sexta-feira); 

d. Todos participantes devem efetuar o seu castro online, no site www.queroananery.com; 

e. No ato da inscrição para participar do projeto, pai ou mãe participante do projeto 
deverá cadastrar no mínimo trinta convidados (consumidores de seus produtos)  para 
prestigiar a feira; 

f. Os convidados  podem ser familiares, amigos , vizinhos ou pessoas da comunidade. Não 
deve ser pai ou aluno da Escola Ana Nery; 

g. Para que seja feita a exposição, a turma deverá organizar o seu espaço um dia antes, na 
sexta-feira dia 17de agosto.  

 

4.5  MEMBROS DA COMUNIDADE  

Pessoas que tenham negócio próprio, seja formal ou informal, terão espaço para expor seus 

produtos ou serviços. È necessário oferecer condição especial para que os outros pais e 

comunidade escolar os adquiram com condição promocional nas seguintes áreas: 

 Saúde  e Beleza 

 Artesanato e Produtos naturais 

 Tecnologia 

 Empreendedorismo social e ongs 

 Alimentação 

 Educação e Transporte’ 

a. Máximo  40 espaços para a comunidade ocupados por ordem de cadastro; 

b. Cada empresa que  vai expor deverá organizar o seu espaço no dia 17 de agosto (sexta-
feira) 

c. Todos participantes devem efetuar o seu castro online no site www.queroananery.com 

d. Cada empresa deve cadastrar e distribuir no mínimo quarenta convites a familiares, 
amigos ou vizinhos ou consumidores para que estes prestigiem com sua presença a 
feira, durante a culminância do projeto; 

e. Os convidados podem ser familiares, amigos, vizinhos ou pessoas da comunidade. Não 
deve ser pai ou aluno da Escola Ana Nery; 

f. Para que seja feita a exposição, a turma deverá organizar o seu espaço um dia antes, na 
sexta-feira dia 17de agosto.  
 

 

http://www.queroananery.com/
http://www.queroananery.com/


 
5. Processo de avaliação dos alunos participantes 

a. A avaliação será realizada de forma contínua durante todas as etapas do projeto, 

através de atividades escritas, questionamentos orais e produções, considerando a 

participação e o envolvimento do aluno individualmente; 

b. As atividades teóricas e práticas propostas ao alunos,  serão definidas entre professores 

e coordenação pedagógica; 

c. Serão emitidos de 0,00 a  5,0 (zero a cinco pontos) para cada aluno participante, de 

acordo com avaliação do professor; 

d. Para os alunos participantes, a nota do teste do terceiro bimestre valerá no máximo 5,0 

(cinco pontos). Para (os alunos que não participarem do projeto, a nota do teste do 

terceiro bimestre valerá no máximo 10 dez); 

e. Para os alunos participantes do projeto, a nota do teste no terceiro bimestre será 

somada a nota do projeto (5,0 + 5,0); 

f. Cada professor deverá incluir  todos os alunos da sua turma no projeto; 

g. A inclusão de todos os  alunos no projeto  se dará  com a inscrição no site da escola; 

h. Não deverá haver cobrança de nenhuma taxa  ou contribuição em dinheiro de forma a 

facilitar o acesso de todos; 

i. Qualquer solicitação de patrocínios e apoios a pessoas ou empresas deverá ser 

solicitado através de oficio assinado pela direção; 

j. Para ter direito a pontuação das atividades do projeto (cinco pontos) o aluno 

participante deverá efetuar o seu castro online no site www.queroananery.com  e 

participar de todas as atividades propostas pelo professor.  

 

6. Ações/etapas 

a. 21 a 30 de maio: Mobilização de professores 
Cada professor fica responsável pelo planejamento e coordenação das atividades da sua 
turma. 

 
b. Mobilização de famílias – 01 a 30 de junho 

Cada professore mobiliza os pais dos seus alunos para participarem e colaborarem com 
os alunos. 

 
c. Mobilização da comunidade – 01 a 30 de julho 

Cada empresa de alunos, pais ou comunidade deve cadastrar, mobilizar e distribuir no 
mínimo 40 convites aos seus possíveis clientes.  

 
d. Preparativos finais – 01 a 16  de agosto 

 
e. Culminância 

17 de agosto: montagem e ornamentação da feira (stands, salas, pátios, espaços etc) 
18 de agosto: exposição das 8h as 14h 
Público esperado: em torno de 2000 pessoas 
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7. Metodologia 

O projeto aqui apresentado será aplicado de forma voluntária para os alunos de todas as 
turmas da Escola Ana Nery, contemplando atividades destinadas aos alunos e professores 
das mesmas. Em momentos específicos será incentivado o envolvimento dos pais e 
comunidade.  Os alunos junto aos professores, pais e pessoas da comunidade, 
desenvolverão produtos para serem vendidos na escola no dia que será destinado a nossa 
feira de empreendedorismo. 
 
Serão convidadas empresas parceiras para juntarem-se no mesmo propósito. Cada equipe 
decidirá qual produto irá produzir e vender. O trabalho é da equipe, portanto todos deverão 
contribuir com alguma atividade que mais se identifica. (Produção, vendas, compras, 
controle de produção, marketing de vendas, controle de caixa...) Cada professor ficará 
responsável por uma equipe, para organizar o dia da feira e tudo relacionado ao produto(s). 
Para concluir o projeto, alunos, professores, comunidade participam da Feira de 
Empreendedorismo, em 18 de agosto de 2018. Após aprender, ao longo do ano, sobre 
planejamento de negócios, comportamento empreendedor, controle de qualidade, 
estratégia de marketing e pesquisa de mercado, os estudantes desenvolvem produtos e 
mostram, na Feira, que são capazes de dar os primeiros passos em direção ao empreendedorismo. 

 

8. Premiação para alunos (cadastrados) das turmas que vão expor e vender produtos 

a. Primeira colocada – Um dia de lazer (chácara ou cinema) + medalhas de honra ao 

mérito; 

b. Segunda colocada – Um festival de pizza + refrigerante  na escola + medalhas de 

honra ao mérito; 

c. Terceira colocada – Um festival de sorvetes na escola +medalhas de honra ao 

mérito; 

d. O dia da premiação será definida entre o professor da turma e coordenação; 

e. A colocação será definida pelo valor vendido na feira por cada turma; 

f. O valor arrecadado será investido na compra de alimentos para doação; 

g. A coordenação fará um caixa único para a venda de fichas, e no final será feito o 

fechamento para averiguar o valor vendido por cada turma; 

h. Cada professore fará um relatório de vendas, despesas, e lucro obtido. O relatório 

deve ser apresentado a coordenação, pais e alunos; 

i. Terá direito a premiação apenas os alunos inscritos na atividade através do site 

www.queroananery.com e que participem das atividades propostas pelo professor. 
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9. Premiação para professores de todas as turmas participantes 

a. Primeiro colocado – Bônus de um salário mínimo + Uma semana de folga com data a 

ser definida com a coordenação + medalha de honra ao mérito; 

b. Segundo Colocado - colocado – Bônus de meio salário mínimo + três dias letivos  de 

folga com data a ser definida com a coordenação + medalha de honra ao mérito; 

c. Terceiro colocado - Três dias letivos  de folga com data a ser definida com a 

coordenação + medalha de honra ao mérito; 

d. A classificação terá como indicador o valor  total de convidados cadastrados pela sua 

turma e que marcarem presença na feira. Para aferir a quantidade de pessoas 

presentes, haverá uma lista de assinatura e frequência na recepção do evento;   

e. Para ter direito a premiação  o professor  participante deve efetuar o seu castro 

online no site www.queroananery.com.  No ato do cadastro online o professor 

deverá cadastrar dez convidados para prestigiarem a feira; 

f. Os convidados podem ser familiares, amigos, vizinhos ou pessoas da comunidade. 
Não deve ser pai ou aluno da Escola Ana Nery; 

g. Para ter direito a premiação o professor deverá efetuar cadastro e participar de 

todas as etapas do projeto, conforme cronograma do item 11. 

 

10. Distribuição dos expositores 

a. Alunos  do fundamental e ensino médio – Salas de aula; 

b. Alunos da educação Infantil – Dentro das suas salas; 

c. Pais e  empresas convidadas – Stands na quadra; 

d. Apresentações culturais – Pátio novo; 

e. Recepção, caixa, informações – Pátio da entrada; 

f. Caso os produtos não caibam na sala de aula, o professor e coordenação em 

consenso encontrarão a melhor solução para localizar o stand da turma. 

11. Responsáveis 

a. Coordenação geral: Maria e Francisco; 
b. Coordenação por sala: *Professor responsável pela turma;  
c. Suporte: Auxiliares; 
d. Apoio: Pais. *cada professor deve ter no mínimo dois e máximo cinco pais apoiando 

na coordenação. 
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12. Cronograma sugerido  

Período Atividades/Rotinas  Responsável Observação 

20 a 30/05 Pesquisa formatação / sugestões Coordenação Email/Zap/`Pessoalmente 

Até 30/05 Definir temas por sala Professores + 
coordenação 

Email/Zap/`Pessoalmente 

04 a 08/06 Apresentação aos alunos e pais Professores e 
coordenação 

Agenda/ Comunicados/ZAP 

04 a 08/06 Cadastro do professor Professores No site da escola 

11 a 22/06 Cadastrar alunos Professores No site da escola 

11 a 30/06 Cadastrar pais expositores Coordenação e 
professores 

No site da escola 

11 a 30/06 Definir pais coordenadores Professores Através de convite 

11 a  30/06 Definir produtos a serem 
fabricados/vendidos 

Professores Com alunos e pais 

11 a 30/06 Definir estratégias (nome marca, 
slogan, preços, apresentação, público 
alvo etc.) 

Professores Com alunos e pais 

11 a 30/06 Escolher a(s) instituição que será 
beneficiada com doações pela turma 

Professores Com pais e alunos 

11/06 a 30/07 Apresentação a comunidade 
extraescolar 

Coordenação Redes sociais 

02 a 30/07 Cadastro de expositores da 
comunidade  

Coordenação No site da escola 

01 a 10/08 Montagem de cartazes, faixas, banners 
etc. 

Alunos  Na sala 

01 a 10/08 Definir organização e função de cada 
aluno e pai na exposição 

Professores  

13 a 16/08 Produção, aquisição, e organização dos 
produtos a serem expostos. 

Professores Com pais e alunos 

17/08 Arrumação e ornamentação dos 
estandes, espaços e produtos para 
exposição 

Professores, 
alunos e pais. 

Neste dia (sexta-feira) não haverá aula 

18/08 Culminância com exposição Todos Das 8h às 14h na escola 
Expositores  devem chegar meia hora antes. 

20 a 24/08 Fazer relatório de vendas e apresentar 
aos pais e coordenação 

Professores Detalhar despesas, vendas e lucro final. Para 
despesas incluir notas ou recibos. O relatório de 
cada turma deve ser exposto nos murais e grupos. 

 


