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COLÉGIO CONSOLATA 2020 

 
Tradição e Modernidade: Cidadania e Compromisso com a Vida! 

 
WORKCON – ENSINO MÉDIO 

 
 
Nome do Projeto: Jovem Empreendedor 

 
Educador: Cícero Aparecido Silveira 
 
 
Justificativa: 
 
Diante dos avanços, dificuldades e necessidades que o mundo do trabalho impõe, o 
empreendedorismo deve ser uma prática empresarial que precisa se renovar constantemente. 
 
Isso significa que seu ensino, nas escolas, precisa de uma abordagem eficaz, explorando ao 
máximo na pesquisa de mercado e investindo na interdisciplinaridade e em dinâmicas lúdicas 
para que não caia em definições teóricas tediosas. 
 
 
Objetivos: 
 
Desenvolver habilidades de gestão de empresas e educação empreendedora por meio da 
elaboração de um plano de negócios, que incentive o autoconhecimento e a busca pelo 
entendimento do outro e dos problemas sociais, conhecendo e propondo soluções que impactem 
e transformem a vida das pessoas e da comunidade.  
 
 Conteúdos trabalhados - Elaboração de um Plano de Negócios: 

 
 Conceito e importância de empreendedorismo; 
 Conceito e importância de Plano de Negócio; 
 Formação de uma Sociedade; 
 Pesquisa e Análise de Mercado; 
 Plano de Marketing; 
 Plano Operacional; 
 Plano Financeiro. 

 
 
 Estratégias, procedimentos, duração e etapas do projeto: 
 
 

 O projeto terá a duração de um semestre, com 10 encontros presenciais com duração 
de 2 aulas;  

 O conteúdo do projeto será desenvolvido a partir de temas relacionados à elaboração 
de um Plano de Negócios, considerando como base uma planilha financeira; 



2 
 

 Durante os encontros, os alunos serão orientados a se cadastrar no Portal Sebrae, para 
realizarem 5 cursos online, certificados, e a formarem grupos, de pelo menos 4 
pessoas, para a elaboração do Plano de Negócios com acompanhamento de todas as 
atividades realizadas; 

 No final, os grupos apresentarão seus projetos e certificados. 
 
 
 Materiais necessários: 

 
Laboratório de informática com acesso à internet. 

 
 

Avaliação: 
 
Individual - Participação em aula e realização dos cursos online; 
 
Em grupo - Integração, participação, preparação, organização no desenvolvimento do processo, 
das explanações, da montagem, das apresentações e realizações dos temas abordados, na 
qualidade, pontualidade na entrega das tarefas, na colaboração e no comprometimento e 
responsabilidade com as atividades propostas. 


