
Convênio SEE e SEBRAE-SP 



Objetivo e Público-alvo

• Objetivo – Disseminar  a cultura 
empreendedora: estimular comportamentos 
empreendedores para que os jovens possam 
agir de forma orientada na busca de resultados. 

• Público-alvo – Professores e Estudantes do 
Ensino Fundamental – Ciclo II e  Médio das 
Escolas de Tempo Integral , integrantes do 
convênio.



Proposta 

Oferta de conteúdos de empreendedorismo para :

• Curso Trilha Empreendedora para professores da Rede Estadual de Ensino 
das Escolas do Programa Ensino Integral - PEI – Ensino Médio  

• Curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP para professores da 
Rede Estadual de Ensino das Escolas do Programa Ensino Integral – Ensino 
Fundamental - 6° ao 9°Ano das Escolas do Programa Ensino Integral.

• Público Alvo

• Professores do Ensino Fundamental - do 6.º ao 9.º ano e Ensino Médio da Rede Pública 
Estadual das Escolas do Programa Ensino Integral, que irão desenvolver atividades junto aos 
alunos, efetivamente matriculados, por meio das disciplinas Eletivas.



Metodologia
Educação empreendedora

• Favorecimento do protagonismo juvenil

• Atividades vivenciais

• Professor como facilitador do processo de aprendizagem

• Metodologia semiaberta

• Estímulo ao desenvolvimento de competências:

– Competência pessoal – Aprender a ser

– Competência social – Aprender a conviver

– Competência cognitiva – Aprender a conhecer

– Competência produtiva – Aprender a fazer



METAS 

No momento os números de Escolas do Programa de Ensino Integral estão distribuídos da seguinte forma:

Ensino Fundamental - do 6.º ao 9.º ano – Universo de 189 escolas

Ensino Médio – Universo de 178 escolas, neste caso vale destacar que foram atendidas no período de 2013 a 2016:

Número de escolas – 159

Número de professores – 4461

Número de municípios – 64

Alunos atendidos – 3820

Para efeito de cálculo da projeção de alunos que poderão ser impactados no período de 2018 a 2020, pelos professores

formados nos cursos atribuímos turmas com até 35 alunos para o ensino fundamental e 40 alunos para o ensino médio.

Curso JEPP Curso Trilha Empreendedora

Período №Escolas №Professores №Alunos №Escolas №Professores №Alunos

2018 80 320 6400 30 120 3600

2019 80 320 6400 30 120 3600

2020 49 196 3920 30 120 3600

Total 189 836 16.720 90 360 10.800



ETAPAS 

2017

Ações 1º semestre 2º semestre

Formalização da parceira SEBRAE-SP e SEE/SP x

2018
Ações 1º semestre 2º semestre

Formação de Professores.
Divulgação nas escolas dos cursos para a adesão de até dez

professores por Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino

Fundamental e Ensino Médio das escolas do Programa Ensino

Integral.

Formação dos professores – Realização dos cursos: Jovens

Empreendedores Primeiros Passos e Trilha Empreendedora

X X

Realização dos cursos: Jovens Empreendedores Primeiros

Passos - JEPP e Trilha Empreendedora junto aos alunos

Oferecimento do conteúdo empreendedorismo na disciplina

Eletiva nas escolas cujos professores receberam a formação

dos cursos.

X



ETAPAS 

2019

Ações 1º semestre 2º semestre

Formação de Professores.
Divulgação nas escolas dos cursos para a adesão de até dez

professores por Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino

Fundamental e Ensino Médio das escolas do Programa Ensino

Integral.

Formação dos professores – Realização dos cursos: Jovens

Empreendedores Primeiros Passos e Trilha Empreendedora

x x

Realização dos cursos: Jovens Empreendedores Primeiros Passos

- JEPP e Trilha Empreendedora junto aos alunos

Oferecimento do conteúdo empreendedorismo na disciplina Eletiva nas

escolas cujos professores receberam a formação dos cursos.

x x

2020

Ações 1º semestre 2º semestre

Formação de Professores.
Divulgação nas escolas dos cursos para a adesão de até dez

professores por Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino

Fundamental e Ensino Médio das escolas do Programa Ensino

Integral.

Formação dos professores – Realização dos cursos: Jovens

Empreendedores Primeiros Passos e Trilha Empreendedora

x

Realização dos cursos: Jovens Empreendedores Primeiros Passos

- JEPP e Trilha Empreendedora junto aos alunos

Oferecimento do conteúdo empreendedorismo na disciplina Eletiva nas

escolas cujos professores receberam a formação dos cursos.

x

Relatório encerramento convenio x



Ensino Fundamental – Formação Professores

1- Jovens Empreendedores Primeiros Passos

Ocorre em 02 Etapas, sendo uma etapa a distância e etapa presencial.
Etapa EAD - Nesta etapa os professores são envolvidos num processo de conhecimento e compreensão da 
metodologia e dos conceitos que sustentam o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Os temas 
trabalhados, ludicamente, são comportamento empreendedor; plano de negócios; educação empreendedora; 
pedagogia da presença; resiliência; protagonismo juvenil e jogo na educação. As atividades realizadas nesta etapa, 
são específicas para o desenvolvimento dos professores e eles terão acesso ao livro do aluno e do professor e o 
projeto de cada ano .
Carga horaria :  30 horas – 20 dias 

Etapa Presencial - 2ª etapa – Formato presencial
• Vivência nas oficinas especificas de cada ano 6° ao 9° ano.
• Esclarecimento de dúvidas gerais sobre o material.  
• Realização de algumas atividades para confecção dos produtos a serem comercializados, etc.
Carga horária – 08 horas 

 Avaliação Final – nota mínima 8,00 – 02 tentativas  / Impressão certificado 
 Certificação para os concluintes  para posterior aplicação do curso JEPP na escola com os alunos 

Total carga horária – 38 horas



Ensino Fundamental – Formação Professores
1- Jovens Empreendedores Primeiros Passos – Conteúdo curso

6º ano “Eco Papelaria” – 11 anos

Neste ano serão trabalhadas questões relativas ao meio ambiente, relacionando este assunto com os tipos de negócios que envolvem papel reciclado e

reutilização de materiais. Neste processo, os alunos aprenderão a criar produtos a partir de papéis reciclados, como caixas de presente, porta-retratos,

cadernetas de papel reciclado, dentre outros. Eles aprenderão sobre a importância da reciclagem para o meio ambiente e como esta pode se tornar um

negócio lucrativo. A partir deste ano serão aprofundados ainda mais as questões de empreendedorismo.

Carga horária estudantes – 30 horas , distribuídas em 15 encontros de 02 horas

7º ano “Artesanato Sustentável” – 12 anos

Através da ideia de artesanato, o objeto do negócio será produtos artesanais e ecos sustentáveis, a fim de possibilitar o desenvolvimento do

empreendedorismo e da criatividade dos alunos. Todos os itens do Plano de Negócios terão uma abordagem mais complexa, e aspectos comportamentais

como motivação, iniciativa, tomada de decisão e convivência em grupo terá ênfase especial.

Carga horaria estudantes – 30 horas distribuídas em 15 encontros de 02 horas



Ensino Fundamental – Formação Professores

1- Jovens Empreendedores Primeiros Passos – Conteúdo curso

8º ano “Empreendedorismo Social” – 13 anos

O social, como uma das dimensões do empreendedorismo, busca transformar desafios em soluções. Neste ano, o projeto tem como finalidade fomentar o

potencial do jovem para a responsabilidade social, individual e coletiva, despertando para os problemas que acontecem em sua comunidade, fortalecendo,

assim, o protagonismo juvenil.

Carga horária estudantes – 30 horas distribuídas em 15 encontros de 02 horas

9º ano “Novas ideias, grandes negócios” - 14 anos

No último ano, é oferecido aos alunos a possibilidade de criar e promover o próprio negócio, criação de produto ou prestação de serviço, de acordo com as

oportunidades observadas no bairro ou na cidade onde vivem, respeitando a cultura da região e buscando contemplar algum benefício social para sua

localidade.

Carga horária estudantes – 25 horas distribuídas em 10 encontros de 02 horas



Ensino Médio – Formação Professores

Trilha Empreendedora 
Carga horária 

prevista

Introdução à proposta de Educação Empreendedora do SEBRAE-

SP e Pressupostos metodológicos do curso Trilha 

Empreendedora

2 horas

Módulo 1 – Treinamento Motivacional 08 horas

Módulo 2 – Planejamento Empreendedor 10horas

Módulo 3 – Plano de Negócios 10 horas

30 horas

Formação dos professores no formato a distância – EAD ou videoconferência 

Carga horária da capacitação : 30 horas conforme quadro abaixo  



Ensino Médio – Formação Professores

Módulo 1 – Treinamento Motivacional:

Nesta etapa, o objetivo é propiciar ao aluno o autoconhecimento, o estímulo de sua criatividade, a eficácia de sua

comunicação, tendo em vista a necessidade de preparar-se para o mercado de trabalho onde capacidade de organização,

de inovação, iniciativa e receptividade a mudanças são características imprescindíveis, bem como o conhecimento do

ambiente empresarial.

Módulo 2 – Planejamento Empreendedor:

O objetivo deste módulo é trabalhar com um planejamento empreendedor voltado a resultados. Os participantes são

convidados a praticar comportamentos empreendedores pensando e exercitando a busca de oportunidades e o

planejamento – a proposta é a elaboração de um Plano de Negócios ao final deste módulo.

Módulo 3 – Plano de Negócios:

A proposta é promover a prática de comportamentos empreendedores e a vivência da importância do planejamento

para a tomada de decisões.



Ensino Médio – Formação Estudantes

Módulo 1 – Treinamento Motivacional:

Nesta etapa, o objetivo é propiciar ao aluno o autoconhecimento, o estímulo de sua criatividade, a eficácia de sua

comunicação, tendo em vista a necessidade de preparar-se para o mercado de trabalho onde capacidade de organização,

de inovação, iniciativa e receptividade a mudanças são características imprescindíveis, bem como o conhecimento do

ambiente empresarial.

Carga horária para aplicação aos estudantes – 16 horas

Módulo 2 – Planejamento Empreendedor:

O objetivo deste módulo é trabalhar com um planejamento empreendedor voltado a resultados. Os participantes são

convidados a praticar comportamentos empreendedores pensando e exercitando a busca de oportunidades e o

planejamento – a proposta é a elaboração de um Plano de Negócios ao final deste módulo.

Carga horária aplicação aos estudantes – 10 horas

Módulo 3 – Plano de Negócios:

A proposta é promover a prática de comportamentos empreendedores e a vivência da importância do planejamento

para a tomada de decisões.

Carga horária aplicação aos estudantes – 14 horas

Carga Horária total – 40 horas – disciplina eletiva



Proposta cronograma realização JEPP –
ensino fundamental – Professores e 

estudantes – 2018   

Divulgação do curso para escolas Inscriçoes de professores Periodo EAD Encontro presencial Inicio curso com os estudantes Culminância Jovem Empreendedor

28/05 a 30/05 01/06 a 08/06 14/06 a 02/07 26 e 27/07/2018 06/08/2018 a 25/11 Data a definir pela Unidade Escolar



Proposta cronograma realização Trilha 
Empreendedora – ensino médio –
Professores e estudantes – 2019   

Divulgação do curso para escolas Inscrições de professores Período EAD Inicio curso com os estudantes Feira do Jovem Empreendedor 

Dezembro 2018
Janeiro  2019

Fevereiro 2019 03/08/2019Dezembro 2018


