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APRESENTAÇÃO 

 

Olá, este guia é um produto educacional oriundo da pesquisa do Mestrado 

Educacional em Ensino de Ciêncas da Universdade Federal de Ouro Preto (MPEC) e 

foi elaborado com o intuito de auxiliar professores da área de Ciências (biologia, 

química e física) que atuam no Ensino Médio e buscam por atividades diferenciadas e 

que estimulem a criatividade e o potencial dos seus alunos. 

Nosso objetivo é facilitar a criação de uma empresa simulada dentro da 

escola, utilizando e transformando os conhecimentos e conteúdos estudados dentro 

das disciplinas para desenvolver atividades empreendedoras que poderão ser 

ofertadas como serviços e/ou produtos à comunidade. 

Os passos apresentados neste manual foram criados baseados em nossa 

experiência durante a aplicação da pesquisa de mestrado em uma escola pública. 

Eles foram elaborados de uma forma geral para que possam ser replicados em 

qualquer escola e por qualquer professor, sendo flexível para ser adequado às 

especificidades de cada ambiente, turma e conteúdo. Sinta-se livre para criar, 

mudar e personalizar a criação da sua empresa de acordo com o tema, tempo e 

recursos disponíveis. 

Para nós, empreender vai além da habilidade de gerar um negócio, representa 

um conjunto de habiliddes, valores e competências que podem ser desenvolvidas e 

associadas a diversas oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

Pensamos que, unir o empreendedorismo à educação, significa auxiliar os 

estudantes a se sentirem representados naquilo que aprendem dentro do ambiente 

escolar, além de proporcionar momentos de experimentação do ambiente 

profissional ainda na escola, ajudando os estudantes a se conhecem, descobrirem 

habilidades e preferências. 

 



 

1 POR QUE UMA EMPRESA SIMULADA AINDA NO ENSINO MÉDIO? 

 O que é uma empresa simulada? 

Uma empresa simulada possui atividades que podem ser vistas como um 

espaço para que os estudantes possam praticar o empreendedorismo ainda no Enisno 

Médio. Representa também uma oportunidade de exercerem o voluntariado, terem 

experiências de liderança, trabalho em equipe e possam aplicar de forma mais 

prática os conhecimentos aprendidos na escola.  

Esse tipo de atividade é comum dentro das universidades e ocorrem dentro 

das empresas juniores. Essas empresas tem como objetivo o estímulo ao espírito 

empreendedor e o desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional dos membros 

associados, aliado ao desenvolvimento econômico e social da comunidade (BRASIL, 

2016).  

Acreditamos que seja importante que os estudantes tenham a oportunidade 

de iniciar o contato com esse tipo de trabalho antes do ensino superior, pois, essa 

experiência pode ser uma ferramenta para auxilia-los no autoconhecimento e na 

tomada de decisões, lembrando que esses estudantes, em tão pouco tempo, terão 

que realizar importantes escolhas sobre qual profissão escolher. 

As atividades desenvolvidas dentro da empresa simulada, incluindo os cargos e 

funções que cada um exercerá, podem servir como ferramentas para que os alunos 

descubram capacidades, dificuldades e preferências, sejam elas a respeito do 

conteúdo de uma matéria ou sobre habilidades interpessoais, como comunicação, 

relacionamento e trabalho em equipe. Estaremos, desse modo, contribuindo na 

preparação desses sujeitos para pensarem e trabalharem focados no senso de 

coletividade, e não mais cada um por si, como ocorrem em trabalhos em grupo.  

 



 

2 POR ONDE COMEÇAR? OS 8 PRIMEIROS CUIDADOS 

1º Objetivos do projeto 

Traçar esse ponto é importante para que você saiba onde deseja chegar, quais 

os resultados espera alcançar ao final do projeto. Sabemos que existem diversos 

benefícios ao envolver os estudantes em atividades empreendedoras, mas você 

precisa definir quais são as suas expectativas, e, posteriormente, levantar quais são 

as expectativas dos participantes do projeto. Elas podem ser diversas, como: 

 * Expectativas de aprendizagem 

 * Expectativas de engajamento  

 * Objetivos educacionais e envolvimento da escola 

* Objetivos de desenvolvimento, elencando alguns benefícios que espera que o 

projeto possa proporcionar.  

Escrever esses pontos, de forma breve, pode te ajudar a realizar os próximos 

cuidados, antes de iniciar a estruturação da empresa simulada. 

 

2º Expectativas de turmas e alunos participantes  

Um ponto importante é pensar quais turmas você pensa em convidar para 

atuar na empresa, uma vez que existe uma quantidade mínima e máxima de 

membros, sendo eles 15 e 30, respectivamente, se você seguir a estrutura proposta 

por nós.  

Ultrapassar esse limite pode trazer transtornos, pois muitos membros 

acarretam um déficit de atividades e, ao contrário, poucos membros podem 

acarretar uma sobrecarga. Se você planeja trabalhar com o projeto em apenas uma 

turma, poderá selecionar (usando os critérios que desejar: sorteio, eleição, convite, 

etc..) os membros da mesma sala. Porém, se o objetivo for trabalhar com diversas 

turmas, divida a quantidade máxima de membros pela quantidade de turmas que 

você ira abordar, e terá o número de vagas disponíveis para cada uma delas. 

Ex: 30 membros / 5 turmas = 6 alunos de cada turma. 

 

3º Horário de realização das atividades  

Você conhece o funcionamento da escola em que trabalha, a situação dos 

alunos, o contexto em que vivem. Use esses dados para planejar qual o melhor 



horário para que as atividades possam acontecer. Seriam no mesmo turno, utilizando 

alguma hora-aula? No contraturno? Antecipar essas questões vai facilitar o convite 

para a turma e a conversa com a direção.  

Caso as atividades acontecam no mesmo turno e em várias turmas, é preciso 

que haja um acordo entre os professores e definir quais irão disponibilizar aulas, 

quantas horas, com qual frequência (1 vez por semana, a cada 15 dias, 1 vez por 

mês... etc). Porém, caso elas ocorram apenas na sua turma, você poderá utilizar as 

suas próprias horas.  

Você conhece seus colegas, faça um levantamento de  quais deles você 

acredita que irão se interessar pela ideia, qual a disponibilidade que poderá 

conseguir. Na seção de estruturação da empresa fornecemos uma média de horas e 

frequência das atividades que te ajudarão no planejamento e estruturação do 

projeto. 

 

4º Apoio da Escola 

Contar com o apoio da direção é fundamental para que o projeto saia do 

papel. Entre em contato com a escola e converse sobre sua ideia, apresente os seus 

objetivos e os benefícios de desenvolver esse projeto junto aos alunos. Veja a 

possibilidade de disponibilizarem local e para que as atividades aconteçam, se existe 

abertura para que elas possam acontecer no horário das aulas ou no contraturno.  

A assistência da escola facilitará a andamento dos trabalhos. Tenha segurança 

de que eles estarão disponíveis e abertos a dar o suporte necessário durante o 

funcionamento da empresa simulada. 

 

5º Selecionando temas de ciências 

 Dentro da disciplina que você trabalha, ou que tem preferência, você pode 

escolher alguns temas que, posteriomente, poderão se transformar na área de 

atuação da empresa, e que deles derivarão produtos e/ou serviços que serão 

ofertados por ela. Ao escolher alguns temas, você facilita e direciona a criação da 

empresa pelos alunos, deixando-os escolherem entre as opções que você sugerir.  

 Na seção “Material de apoio” temos algumas sugestões de temas que podem 

ser transformados em ideias de empresa. Você também pode usar essas sugestões 

para se inspirar e encontrar novos temas. Por exemplo, o tema “Resíduos Sólidos”, 

dele podem surgir diversas ideias de negócios, desde empresas de consultoria, 



treinamentos, ações de educação ambiental, reciclagem de produtos, 

conscientização, criação de produtos, etc. 

 

6º Interesse de participação dos estudantes 

 Após definir quais turmas e a quantidade de alunos que irão participar em 

cada uma, faça o convite para os estudantes. Vá em cada sala, apresente a ideia, 

como irá funcionar e pergunte quem deseja participar, qual a disponibilidade, o 

nível de comprometimento de cada um deles. Caso haja mais interessados que vagas 

disponíveis, defina como irá selecionar os candidatos, você pode realizar um sorteio, 

se achar mais viável. 

 

7º Ciência dos pais e responsáveis  

 Após definir quais alunos irão participar, você precisa informar os pais sobre o 

projeto, como e quando irá acontecer, quais os riscos e benefícios, de que forma 

eles podem participar e manterem-se informados sobre os acontecimentos. Elabore 

uma carta explicando esses dados e peça autorização para que o filho possa 

participar. É importante que eles saibam o que acontece dentro da empresa, que 

tipo de atividade os filhos estarão envolvidos, quais os horários os estudantes 

precisarão estar na escola, principalmente se alguma atividade acontecer fora do 

horário regular e envolver o contato e a participação de terceiros durante a 

execução dos serviços. 

 

8º Planejando o escopo do projeto  

 Antes de começar aplicar as etapas deste guia com seus alunos, você precisa 

planejar algumas partes do projeto. Leia sobre empreendedorismo, disponibilizados 

em “material de apoio” alguns links de sites com leituras e ferramentas 

interessantes sobre o tema.  

Planeje os passos apresentados no modelo abaixo (Quadro de Planejamento), 

personalize e adapte-o de acordo com a sua realidade e recursos, tanto financeiros, 

como de materiais, tempo e disponibilidade. Dessa forma, você sentirá mais 

segurança para lidar com os questionamentos e dúvidas dos estudantes, tanto na 

hora de aborda-los para o convite, quanto na hora de inciar a estruturação da 

empresa. 



 Durante a elaboração do projeto, é importante que você recorra à direção e a 

outros professores que tenham interesse e possam colaborar, para que te auxiliar em 

alguns pontos como: local em que as atividades serão realizadas; disponibilidade de 

horários e duração do projeto, definir limites para o funcionamento. 



 

Quadro de Planejamento 

 O quadro que disponibilizamos para você iniciar o seu planejamento está 

dividido em 4 partes:  

 

 
 



 

 

Anote os objetivos principais; turmas que pensa em convidar; qual a 

área/disciplina o projeto estará vinculado; setores de trabalho dentro do negócio 

 
 

*Sugestão de divisão das áreas do negócio: 03 setores, sendo eles, marketing, 

administração e produção. Na seção Estruturação da Empresa, aprofundaremos sobre 

isso. 

 

 

 

 

TURMAS 
 

ÁREA/DISCIPLINA 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
 

O QUE 

SETORES DA EMPRESA* 



 

 

 

 

Estabeleça, antecipadamente, possíveis locais onde as atividades principais do 

projeto ocorrerão. Na escola? No mesmo turno ou no contra turno? Fora da escola? 

Quais as possibilidades? 

 
 

 

 

 

Limites de funcionamento 

É importante que os trabalhos desenvolvidos pelos alunos sejam voluntários, 

desse modo se evitam conflitos sobre pagamentos, estimulam-se diversos valores 

relacionados ao voluntariado como: a proatividade, espontaneidade, disponibilidade, 

a ação e o compromisso.  

Porém, como todo negócio, existem custos para a criação de produtos e/ou 

serviços. É importante que, em conjunto com a direção e/ou alguns pais, vocês 

pensem sobre a relação com o dinheiro (se for o caso), fonte de recursos para cobrir 

NA ESCOLA 

FORA DA ESCOLA 

ONDE 

LIMITES 



custos, direcionamento das receitas (sejam elas em dinheiro ou bens de consumo, no 

caso de doações). 

O espaço do quadro abaixo pode ser usado como um esboço para as 

possibilidades levantadas por você e a direção. Posteriormente, você poderá discuti-

las com os alunos e pais, se for o caso. Priorize os limites e os possíveis riscos ligados 

às atividades desenvolvidas, lembre-se de escrevê-las neste Quadro de 

Planejamento.

 

DINHEIRO 
Será permitido? Quem será responsável? Qual a sua destinação? Quais 

os riscos? 
 

COBRANÇA DOS SERVIÇOS E/OU PRODUTOS 
 

Será em dinheiro? Serão donativos? Como esperam cobrar? Como 

bancar os possíveis custos? Parcerias; escola, doação; professores? 



 

 

 

 

Quais as expectativas e/ou possibilidades de duração? Um semestre, anual, 

bimestral? Quantas aulas você acredita que consegue acordar com a escola para 

realizar as atividades? Qual a frequência dos encontros?  

 

 

 

 

 

Encontre uma possível data de início, usando como base a quantidade de 

aulas/encontros, a frequência e a duração do projeto.  Por exemplo: se forem 

programados 20 encontros, com expectativa de serem semanais, o projeto terá uma 

duração aproximada de 6 meses. Logo, você deverá encontrar uma data que 

anteceda esse período e dê espaço para que ele possa acontecer, o que significa, 

que o projeto deverá começar ainda no primeiro semestre, para que as atividades 

ocorram dentro do período letivo. 

 

Cronograma geral das atividades 

Fornecemos uma estrutura base para que você tenha um direcionamento. Ele 

pode ser alterado de acordo com a sua realidade, reduzindo ou aumentando o 

número de aulas/encontros. 

A duração das atividades pode variar de acordo com o perfil do grupo de 

trabalho, de eventos inesperados, da disponibilidade de recursos. Haverá turmas que 

demandarão mais tempo para realizar as atividades, enquanto outras, menos, 

influenciando na duração do projeto.  Vá ajustando durante o andamento, conforme 

a demanda. 

QUANDO 

DATA PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES  
(1ª reunião com os alunos interessados) 

 
__________|____________|_____________ 

Local: _______________________Horário:___________ Duração: 50 minutos 



Os encontros que ocorrerem dentro do ambiente escolar, no durante o turno 

das aulas, deverão ser alocados na frequência disponível da escola. Para melhor 

funcionamento e engajamento dos membros, recomendamos um intervalo mínimo de 

7 dias e máximo de 15 dias, se possível, entre os encontros. 

A quantidade mínima refere-se ao intervalo que os alunos terão para realizar 

tarefas e ações associadas aos encontros. É importante que haja esse intervalo, 

porém ultrapassar os 15 dias pode acarretar em perda de interesse, atraso nas 

entregas, falta de comunicação. Ajustem e encontrem soluções para as situações 

inesperadas ou dificultosas que surgirem. 

 

 

 

ETAPA 

 

DURAÇÃO 

 

O QUE  

 

 

1ª ETAPA 

 

 

1 aula - 50 minutos 

 

1ª REUNIÃO ENTRE 

ALUNOS INTERESSADOS 

 

 

2ª ETAPA 

 

 

2 A 3 aulas –  

50 minutos/cada 

 

 

 

 

ESTRUTURAÇÃO DA 

EMPRESA 

 

 

3ª ETAPA 

 

 

3 A 5 aulas –  

50 minutos/cada 

 

 

 

 

FUNCIONAMENTO DO 

NEGÓCIO 

 

 

4ª ETAPA 

 

 

1 aula – 50 minutos 

 

 

 

 

ENCERRAMENTO DO 

PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ESTRUTURANDO O NEGÓCIO – PASSO A PASSO 

 

1ª ETAPA: REUNIÃO INICIAL  

 

Duração total: 1 aula/50 minutos 

O que: Reunião de alinhamento dos objetivos entre os alunos interessados 

Materiais utilizados: 

1. Quadro de Planejamento 

2. Texto sobre os papéis esperados de cada ator 

3. Ficha em branco para as possibilidades de temas 

4. Termos de aceite pais e alunos 

Objetivos: 

Ao final dos encontros desta etapa, é esperado que todos os participantes 

tenham: 

 Conhecimento sobre o que é o projeto, como funcionará; 

 Ciência sobre suas responsabilidades e papeis dentro do projeto; 

 Confirmados os alunos que serão membros e suas disponibilidades; 

 Uma lista com ideias de temas para a área de atuação da empresa. 

Esta é a primeira etapa para iniciar a estruturação da empresa. Ela deve 

acontecer após você finalizar o planejamento inicial, do Quadro de Planejamento, 

proposto na seção 5, tópico 8 – Planejando o escopo antes de começar. Esses 

dados podem te ajudar no direcionamento das próximas etapas e a sanar possíveis 

dúvidas do alunos, bem como estabelecer algumas regras e limites. 

 Caso exista desistência de algum aluno após este encontro, dependendo do 

número, você pode realizar esta primeira etapa novamente, ou apenas buscar novos 

integrantes, caso o número seja pequeno. Lembre-se sempre de confirmar o 

compromisso e a disponibilidade, após apresentar o projeto. 

 

Iniciando as atividades desta etapa: 

1º:apresente o projeto: 



Apresente o projeto, incluindo os objetivos, as expectativas de duração, áreas 

de trabalho existentes dentro da empresa, limites de funcionamento, ou seja, todos 

os dados existentes no “Quadro de Planejamento”.  

Durante este encontro você irá alinhar as expectativas dos alunos interessados 

e do professor, confirmar quais os alunos que realmente serão membros do projeto, 

quem possui disponibilidade para deslocamento em horários de contraturno, caso 

seja necessário, no decorrer das atividades, quem se compromete a realizar as 

tarefas com responsabilidade e proatividade. 

 

2º: apresente os papéis esperados dos atores 

Nesse momento, você apresentará qual o papel esperado de cada um dentro 

do projeto: da escola, professor, alunos, pais e comunidade. Após a conversa, veja 

quais deles concordam e se disponibilizam participar realmente. Os papeis da cada 

ator encontra-se na seção Material de Apoio. 

 

3º: levante a disponibilidade dos alunos 

É importante conhecer sobre a disponibilidade dos alunos para as atividades 

de contraturno, possibilidade de deslocamento, quais os prós e contras em relação 

ao projeto. Ao final, confirme o interesse, a disponibilidade e o compromisso de 

cada um.  

Caso exista desistência de algum aluno após este encontro, dependendo do 

número, você pode realizar esta primeira etapa novamente, ou apenas buscar novos 

integrantes, caso o número seja pequeno. 

 

4º: levante temas/ideias de interesse para a empresa 

Este é um espaço para que você apresente os temas previamente separados 

por você e abra espaço para receber novas sugestões. É importante que, ao final da 

reunião, vocês tenham uma Lista de Temas e que eles sejam relacionados com a(s) 

disciplina(s) participantes do projeto. Guarde a lista, ela será utilizada no próximo 

encontro, que é a etapa 2. 

Para realizar esta atividade, vocês podem fazê-la simulando um Brianstorming 

ou “tempestate de ideias”, em que todos são convidados a falar suas ideias, sem 

críticas ou pausas, enquanto uma ou duas pessoas vão anotando as ideias. Após o 

tempo estipulado, analisem e selecione o que fizer mais sentido. Lembrando sempre 



de controlar o tempo e manter o foco, que é levantar temas que servirão como o 

ramo dos serviços prestados pelo negócio 

 

 

5º: confirme a participação e o compromisso no projeto 

Ao final do encontro, entregue o termo de aceite e participação dos alunos e 

dos pais (o modelo para edição e adaptação encontra-se no no tópico “Material de 

Apoio”). 

 

2ª ETAPA: ESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA  

 

Duração total: 2 a 3 aulas/50 minutos cada 

O que: Reunião de alinhamento dos objetivos entre os alunos interessados 

Materiais utilizados: 

1. Ficha com a lista de ideias de temas 

2. Folhas em branco (A4 ou A3) se transformarão na ficha de estruturação do 

negócio  

Objetivos: 

Ao final dos encontros desta etapa, é esperado que vocês tenham: 

 As equipes de trabalho definidas; 

 A área de atuação da empresa e sua proposta de valor; 

 Os serviços e/ou produtos que serão oferecidos; 

 Definido o nicho de atuação da empresa 

Nesta etapa ocorrerá a criação da estrutura da empresa. Ela é fundamental para 

que a etapa seguinte aconteça, ou seja, o funcionamento dos processos, serviços e 

elaboração de produtos (quando for o caso).  

 

Iniciando as atividades desta etapa: 

Para inicar as atividades, distribua os alunos e carteiras em uma roda e peça 

que escolham 4 membros para serem responsáveis pela escrita, utilizem folhas em 

branco para estas anotações. Coloque data, título e qual a etapa ela se refere. 

 Esta atividade exige que os membros estejam conectados com as ideias, com 

a criatividade. Por isso, é importante que o grupo tenha os responsáveis pelos 

registros e outra parte da equipe responsável pela verbalização das ideias. 



 

1º: defina o tema/área de atuação da empresa (O QUE): 

 Escolham o tema que vocês irão atuar. Utilizem a ficha a ficha com as ideias 

de temas do encontro anterior. Entrem em um consenso sobre qual a area de 

atuação que o negócio de vocês irá atuar. 

 

DICA: escolham um assunto/área/problemática mas que seja fácil de encontrar 

referências, que esteja em alta e tenha uma demanda. Desse modo, será mais 

factivel desenvolver o projeto, criar produtos ou serviços para oferecer e ter um 

possível público interessado. 

 

2º: encontre a proposta de valor (O QUE): 

 Quais as necessidades/demandas existentes atualmente dentro da 

temática que escolhemos?  

 Quais problemas desejamos ajudar nossos clientes a solucionar? 

 Qual a importância/valor do nosso negócio dentro desse mercado? 

 

3º: crie os serviços e/ou produtos (COMO): 

 Como conseguiremos ajudar a solucionar os problemas descritos acima? 

 As demandas levantadas podem ser resolvidas por meio da prestação de 

serviços ou de produtos? Ou ambos? 

 Que tipo de serviço podemos oferecer? Tecnologia? Educação? Mão de obra? 

 Que produtos podemos criar ou melhorar que seriam importantes para a área 

que escolhemos e suas demandas? 

 

4º:encontre o nicho de atuação: 

 Quem são nossos possíveis clientes? 

 Onde eles estão? 

 Em que se interessam?  

 O que necessitam? Buscam? Esperam? 

 

5º:defina as equipes de trabalho: 

 Sugerimos que a divisão da empresa seja feita em três setores: marketing, 

produção e administrativo: 



 

 

 

 Esse é o momento dos alunos escolherem em qual área irão se alocar. Deixe a 

escolha livre, porém, tente manter um equlíbrio entre a quantidade entre os 

membros. 

Após a estruturação da empresa, uma próxima etapa se inicia, que é o 

funcionamento do negócio. Nesse momento, as equipes de trabalho serão divididas e 

trabalhão em seus respectivios setores.  

 

3ª ETAPA: FUNCIONAMENTO DA EMPRESA 

 

Hora de colocar a mão na massa! 

 

 Agora que vocês possuem a estrutura da empresa montada, vocês precisam 

colocá-la para funcionar! Os próximos encontros devem ser voltados para esta 

finalidade.  

 

Duração: sugerimos de 4 a 5 aulas para que vocês possam trabalhar na realização 

das atividades do negócio. 

Objetivos: realizar os serviços criados, criar os produtos idealizados. Colocar a 

empresa em funcionamento. 

 Vocês podem utilizar cada encontro para se planejarem, traçarem estratégias 

de vendas, de captação de recursos, criar eventos relacionados com os serviços 

prestados pela empresa, desenvolver soluções, produtos e alternativos para o 



público de vocês. Este é um momento para executar as ideias, ir atrás de possíveis 

clientes, criar a marca do negócio, colocá-la nas redes e no mercado.  

 Nesses encontros cada equipe deve se juntar em grupos de trabalho, porém, 

lembre-se de incentivá-los a trocarem dados, ideias e informações. Vale a pena 

buscar e levar textos sobre empreendedorismo, liderança e trabalho em equipe. 

Algumas questões que podem auxiliar vocês nesse início de funcionamento: 

 Onde podemos oferecer nossos serviços/produtos? E para quem? 

 Quando faremos isso? 

 Como cobraremos por isso? 

 Quais os recursos estamos precisando para conseguir ____? 

 Quais cores iremos escolher para representar nosso negócio? Por que? 

 Qual a logo iremos criar para nos representar? 

 Qual nome vamos dar para nossa empresa? 

 Que ferramentas precisamos conhecer para desenvolver nossos serviços 

e/ou produtos? 

Essas são algumas sugestões para que vocês possam iniciar. Cada negócio vai 

demandar um tipo de abordagem, o importante é colocar em funcionamento e 

entregar os resultados que vocês se propuserem. 

 

4ª ETAPA: ENCERRAMENTO DO PROJETO 

 

Duração: 1 aula/50 minutos 

O que: finalização das atividades 

 Separe um encontro para realizar o encerramento do projeto. Vocês podem 

fazer uma sessão de feedbacks, ou seja, obter o retorno de cada um sobre o que 

acharam da experiência, o que foi bom, o que poderia ser melhor em uma próxima 

edição, quais as expectativas foram atendidas, quais os aprendizados com o projeto. 

Celebrem este momento! 

 

 

 

 

 

 



 

5 MATERIAL DE APOIO 

 

 CONHECENDO OS PAPEIS DE CADA ATOR 

 

 Professor 

 O professor será o responsável por planejar, direcionar, coordenar e 

acompanhar o projeto, além de mobilizar os alunos, os pais e a escola. Ele deve 

auxiliar com recursos, intermediação entre os estudantes e a comunidade e 

contribuir com ideias. 

É a partir da iniciativa dele que os demais atores poderão se conectar, trocar 

ideias, planejar novas ações e executar as atividades. Pode ser que a ideia de criar 

uma empresa simulada venha de algum aluno, porém, é importante que o professor 

aceite e se coloque no papel que lhe é responsável. 

 

 Direção/Escola  

 A direção é quem permite a implantação e o funcionamento do projeto. É 

preciso que ela dê  a assistência necessária ao andamento das atividades como: 

local, eventuais equipamentos eletrônicos, acesso à internet (quando houver 

necessidade), intermediação entre pais e terceiros, situações adversas entre os 

participantes, eventuais autorizações e etc. 

 

 Estudantes 

 Os alunos participantes têm o papel de colocar as ações em prática. Eles 

devem participar do planejamento de atividades, da escolha do nome e atividade 

que a empresa atuará, devem estar presentes na tomada de decisões relacionados 

aos serviços e produtos ofertados e precisam se comprometer a realizar os trabalhos 

com responsabilidade, comprometimento e seriedade. Você pode utilizar o modelo 

que disponibilizamos na seção “modelos e termos para pais e alunos” e edita-lo 

conforme a sua realidade. 

 É importante que fique claro que são os estudantes quem estruturarão e farão 

a empresa funcionar, cabe a eles escolherem as funções que desejam participar, 

quais cargos ocupar, discutir ideias, propor projetos e produtos, buscar parceiros, 



planejar metas, oferecer/vender os serviços e/ou produtos, gerenciar a empresa e o 

seu funcionamento. Cabe ao professor, como já dito, direcioná-los, coordenar e 

acompanhar essas atividades, utilizando o guia de estruturação como norteador, 

sempre se adequando à prórpria realidade da escola e comunidade. 

 

 Pais/Responsáveis  

 Os pais permitem a participação dos estudantes no projeto. Eles podem 

também participar de alguma atividade, caso tenham interesse, podem auxiliar na 

comunicação com terceiros, dar suporte com materiais, apoio psicológico, ajudar 

com ideias e informações. O envolvimento dos pais pode contribuir com o 

desenvolvimento do negócio, gerando mais interação e conectando mais pessoas ao 

sistema. 

 

 Comunidade Escolar 

 A comunidade representa as pessoas que participarão da empresa como 

apoiadores, parceiros e futuros clientes dos serviços e/ou produtos ofertados pela 

empresa. Conheça os costumes locais da sua região, saiba quais são as principais 

demandas, dificuldades relacionadas às àreas de ciências, o que não anda 

funcionando tão bem. A partir da escolha dos temas prévios para decidri em qual 

área a empresa irá atuar, junto aos alunos, vocês podem conversar com vizinhos, 

colegas, comerciantes, ONG’s, professores do Ensino Básico e Superior, agentes 

comunitários, enfim, o que for acessível, para levantar se existe alguma necessidade 

ou problema que estejam relacionados a estes temas previamente escolhidos.  



 

MODELO DE UMA EMPRESA SIMULADA NA ÁREA DE CIÊNCIAS  

 

O modelo que iremos apresentar foi criado e aplicado durante a pesquisa do 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto, 

junto a uma turma do Ensino Médio Profissionalizante de uma escola da rede pública 

de ensino. 

Objetivos: Desenvolver atividades de liderança ambiental com foco na 

temática dos resíduos sólidos  

Contribuir para a aprendizagem dos alunos, auxiliando na tomada de 

decisões relacionadas ao meio ambiente, no desenvolvimento do pensamento 

crítico sobre as questões de produção de bens e descarte dos resíduos, além 

de ser um espaço para expor ideias e criar serviços e soluções para a 

problemática envolvendo os resíduos sólidos. 

Área de atuação da empresa: resíduos sólidos |conscientização ambiental 

Serviços do negócio: treinamentos; cursos; palestras de conscientização 

ambiental sobre os resíduos sólidos e seus impactos. 

Duração: 7 encontros | 2 meses 

Frequência: semanal e quinzenal 

Serviço prestado: um evento, mesa redonda, com a temática dos resíduos 

sólidos e sua relação com a tecnologia. 

Resumo: estiveram presentes como público diversos alunos do Ensino Médio, 

de diferentes turmas. Para compor a mesa do evento, os alunos membros da 

equipe de produção convidaram professores e profissionais da área de meio 

ambiente da cidade. Devido ao tempo curto, a empresa só conseguiu prestar 

um serviço. Não foram cobrados valores em dinheiro. Todas as atividades 

ocorreram no ambiente da escola, desde a estruturação e funcionamento do 

negócio, incluindo o evento. A empresa teve nome, logo e cores, criados pela 

equipe de marketing, que também ficou responsável pela divulgação dos 

serviços e evento. Já a equipe de produção, elaborou todo o conteúdo que foi 

utilizado durante a mesa redonda. O projeto foi finalizado com um café e 

roda de feedbacks entre os alunos. 



A IMPORTÂNCIA DO ERRO  

 
 Construir um projeto, em qualquer área da vida, nos lança a desafios e a uma 

caminhada de surpresas, acontecimentos bons e ruins, situações esperadas e alguns 

imprevistos. O que faz a diferença diante disso tudo é como encaramos cada um 

desses aspectos. 

 Você educador, que deseja trabalhar o empreendedorismo com seus alunos, 

como meio de ajudá-los a enteder alguns conteúdos de ciências e, ao mesmo tempo, 

desenvolver valores e atitudes para a vida, precisa olhar os erros de forma 

diferente. Criar e implementar uma empresa simulada na escola pode trazer 

diversos acontecimentos frustrantes, planos que não sairão da forma como foi 

planejada, ações que não acontecem, cronogramas que atrasam e uma infinidade de 

alterações inesperadas. São situações que podem te desmotivar ou fazê-lo acreditar 

que o projeto não está dando ou não dará certo.  

 

FRACASSO, ELE EXISTE? 

 

 Você planejou algo e o resultado foi diferente do que se esperava. Você tem a 

opção de olhar para essa falha ou para esse resultado não desejado, como uma 

experiência de aprendizado e, com isso, usar o que aprendeu para tentar uma nova 

abordagem.  

 

“Não há essa coisa chamada fracasso. Há somente resultados.”  

Anthony Robbins 

 

Em seu livro “Poder sem Limites”, Anthony Robbins fala sobre essa forma de 

olhar para os erros ou o que julgamos como fracasso, como uma oportunidade para 

aprender e ganhar experiência: 

 
Qual é o único item, o único benefício que você tem hoje, a mais que 
ontem? A resposta, claro, é experiência. Pessoas que temem o 
fracasso fazem com antecedência representações internas do que 
poderá não funcionar. É isso que não lhes permite tomar a única 
medida que poderia assegurar o cumprimento de seus desejos. Você 
tem medo de fracasso? Bem, como se sente sobre o aprendizado? Você 
pode aprender com cada experiência humana e pode, por meio disso, 
ter sucesso em qualquer coisa que faça. (ROBBINS, pg 78, 2013). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 A seguir, temos uma ficha de questões que te ajudarão a olhar para o seu 
projeto com mais empatia, e, buscar nos erros ou no que saiu fora do esperado, um 
aprendizado, uma melhoria ou uma solução, seja para a situação atual ou para fazer 
diferente em uma proxima oportunidade. 
 
O que aconteceu diferente do que você planejava? 
 
 
 
 
 
 
 
Qual o impacto desses acontecimentos|desvios para a continuidade do projeto? 
 
 
 
 
 
 
 
O que poderia ser feito para lidar com as dificuldades e imprevistos? 
 
 
 
 
 
 
Como você vai saber que atingiu os resultados que desejava, apesar dos 
imprevistos? 
 
 
 
 
Como transformar esses acontecimentos em uma experiência de aprendizado? 
O que você aprendeu com tudo isso? O que mudou em você?  
 
 
 
 
 
Em outro momento, o que pode ser melhor? Como fazer isso? 
 
 
 
 
 

Encarar os erros como oportunidades de 

crescimento 



 

MODELO DE TERMOS PARA ALUNOS E PAIS 
Este é um modelo que criamos para que você possa adaptá-lo de acordo com a sua demanda 

e realidade. 

 

TERMO DE ACEITE DOS PAIS E ALUNOS 

 

Prezados Pais ou Responsáveis,  

 

Convidamos seu filho (a) a participar da Empresa Simulada na Escola. Trata-se 

de um projeto que visa trazer o empreendedorismo para dentro do Ensino Médio.  

Acreditamos que seja importante que os estudantes tenham a oportunidade 

de iniciar o contato com esse tipo de trabalho antes do ensino superior, pois, essa 

experiência pode ser uma ferramenta para auxilia-los no autoconhecimento e na 

tomada de decisões, lembrando que esses estudantes, em tão pouco tempo, terão 

que realizar importantes escolhas sobre qual profissão escolher. 

As atividades desenvolvidas dentro da empresa simulada, incluindo os cargos e 

funções que cada um exercerá, podem servir como ferramentas para que os alunos 

descubram capacidades, dificuldades e preferências, sejam elas a respeito do 

conteúdo de uma matéria ou sobre habilidades interpessoais, como comunicação, 

relacionamento e trabalho em equipe.  

O nosso projeto ocorrerá durante o período de_______a_________, no 

seguinte local______________________. Eventualmente, pode ser necessária a 

participação do aluno no período do contraturno, o que será avisado previamente. As 

atividades desenvolvidas 

envolvem:__________________________________________. 

Agradecemos a atenção e participação. 

 

Eu, _________________________, aluno do________________________, 

desejo, aceito e me comprometo a participar das atividades referentes ao projeto, 

com responsabilidade e seriedade. Tenho disponibilidade para participar das 

atividades que ocorrem durante o (s) turno(s):________________________________. 

 

___________________________________     ___________________________________ 

Assinatura dos Pais/Responsáveis                          Assinatura do Aluno 
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