
Empreendedorismo 

Escolar 

 

Educação  

Inovadora 



Conheça Xanxerê  

     e encante-se!  



Secretaria Municipal de 

Educação 
Secretária Claudia Siviane Favero 

 

Coordenação do Projeto : 1º ao 5º ano Elise Tofflo 

Coordenação do Projeto : 6º ao 9º ano Elisiane 
Silveira 

 

 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental II  

23 Unidades Escolares  

 

10 Unidades de Ensino Fundamental  

13 Unidades de Educação Infantil  

 

 

Aproximadamente 4.000 alunos 
 



Justificativa  

 

O município de Xanxerê possui uma das maiores 

percaptas de Micro Empreendedores Individuais 

do estado de SC. 

Adesão do Município em 2018 ao programa 

Cidade Empreendedora em Parceria com o 

Sebrae.  

Demandas da Sociedade Contemporânea como 

desemprego e o entendimento do 

empreendedorismo em sua essência.  

Capacitar Professores para que sejam capazes 

de trabalhar temas transversais e atuais, como 

este, ligado à temática do empreendedorismo.  

Abrir caminhos para os primeiros passos do 

despertar da capacidade de empreender em 

nossas crianças e adolescentes. 



 

Objetivo 

 

 A educação pode mudar o rumo de muitas vidas 

e o Programa tem por objetivo ajudar a fazer com 

que isso aconteça. Promover o protagonismo, a 

autossustentabilidade e não o capitalismo entre 

os alunos. 

Sendo assim, o objetivo principal  deste projeto é 

despertar nos alunos a consciência do SER 

EMPREENDEDOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passo a passo da 

implantação do projeto 
 

 Sensibilização dos Servidores da Secretaria de 
Educação, Gestores Escolares e Posteriormente 
Professores; 

 

 Capacitação de 40 Professores da Rede Municipal 
Atuantes de 1º ao 5º ano- Julho/ 2017 

 

 Capacitação de 25 Professores da Rede Municipal 
Atuantes de 6º ao 9º ano- Dezembro/ 2018 

 

 Envolvimento das equipes, motivação dos alunos e 
professores para realização das feiras anuais. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Capacitação Para 

Professores 

 



Oficina “Mão na Massa” 



Literalmente … 



Encontro final Capacitação… 



Teória e Prática   

 



Temas Abordados 

1º ano 

O mundo das Ervas Aromáticas 

 

2º ano  

Temperos Naturais  

 

3º ano  

Oficina de Brinquedos Ecológicos 

 

4ºano 

Locadora de Produtos  

 

5º ano 

Sabores e Cores  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6º ano 

 Ecopapelaria 

 

7º ano 

 Artesanato Sustentável 

 

8º ano 

Empreendorismo Social 

  

9º ano 

Novas Ideias, Grandes Negócios  



Feira Jovens 

Empreendedores  

                 2017  

















Feira Jovens 

Empreendedores  

                 2018  

















Planejamento em 2019  

10 Unidades Escolares  Participantes 

 

Aproximadamente 2100 alunos incluídos no 
Projeto 

 

Feiras Escolares de 1º ao 5º ano com 
participação dos pais e comunidade 
escolar 

 

Feira Municipal de estudantes de 6º ao 9º 
anos em parceria com os Micro 
Empreendedores Individuais 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Por quê? Como? Quando? Reflita, escreva e 

ensaie. Transmita para as pessoas e surpreenda-

se com o nível de interesse delas. Você já deve 

ter percebido que só consegue fazer este 

exercício quem tem amor pelo que faz. Se você 

ainda não encontrou um sentimento verdadeiro 

pelo atividade que desempenha, vale a pena 

buscar um trabalho para o qual tenha vocação e 

no qual acredita. As pessoas perceberão isso no 

brilho dos seus olhos. Quando as pessoas 

perguntarem o que você faz, responda apenas 

porque você faz! 

Assim Todos os Dias nossas práticas serão de 

FATO EXITOSAS ! 

 


