PROJETO EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Identificação Escolar

Colégio Dínamo, situado na Avenida Mestre Lula, n°222 – Bairro Alagadiço.
Seu corpo discente é formado por 136 alunos distribuídos nas turmas de Educação
Infantil e Fundamental I.

Título do projeto

PEQUENOS EMPREENDEDORES, GRANDES SONHOS.

Período de realização do projeto

1º de Agosto a 22 de Novembro de 2013.

Idealizadora do projeto

Shirlei Graziele Gomes de Souza – Coordenadora Pedagógica do Colégio Dínamo.

Motivação para a realização do projeto

Desde cedo nós seres humanos idealizamos o que queremos ser e o que
queremos ter. Mas para que esses desejos sejam bem embasados e com reais
possibilidades de serem concretizados, faz-se necessário mostrar um direcionamento, o

início do “caminho das pedras” para que se faça o que seja bom para nós mesmos, para
os outros e para o meio ambiente.
Participantes ativos do projeto

Professores, auxiliares e alunos da Educação Infantil, bem como a família.

Eixos trabalhados no projeto

Há interdisciplinaridade de eixos, com predominância do eixo natureza e sociedade.

Objetivo geral do projeto

Busca-se através deste trabalho desenvolver as habilidades dos alunos, através de
ações empreendedoras que tenham como foco a possibilidade da realização de sonhos, o
desenvolvimento sustentável do meio e a disseminação dos valores necessários ao bom
convívio social, o que irá contribuir para uma aprendizagem mais significativa.

Objetivos específicos do projeto

 Contribuir para a formação de cidadãos aptos à decidirem e atuarem diante da
realidade que do mundo contemporâneo;


Despertar nas crianças a capacidade de idealizar e incutir-lhes que as atitudes
corretas são a melhor forma de tornar realidade seus sonhos;



Desenvolver uma consciência ecológica, focando em atitudes sustentáveis que
demonstrem a preocupação com o meio ambiente;



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



Incentivar a participação da família para a orientação e realização dos planos das
crianças;



Demonstrar os valores necessários para uma boa convivência com o meio social e o
meio ambiente;



Instigar a instituição de metas para o futuro.

Atividades realizadas para executar o projeto

 Escolha do nome do Projeto pela idealizadora do projeto;
 Formação da Feira dos Pequenos Empreendedores, onde, primeiramente, será
escolhido o negócio que a sala irá desenvolver durante o Projeto;
 Exibição do vídeo “Turma da Mônica” sobre o desenvolvimento sustentável
utilizando recursos tecnológicos (data show);
 Apresentação de cartazes em sala expondo os sonhos de cada aluno e qual o
mundo que eles desejam;
 Realização do “Bingo dos valores”, enfatizando a necessidade dos mesmos no meio
social;
 Atividade para casa “Meus pais ainda sonham”;
 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;
 Atividades xerocopiadas envolvendo a temática do projeto;
 Produção da moeda própria que terá o nome escolhido pelos alunos;
 Confecção de cofres e material de trabalho das profissões escolhidas pelos alunos
com material reciclável.

Produtos elaborados ao longo e ao final do Projeto

As produções decorrentes do Projeto serão expostas em 22 de Novembro do corrente
ano, em local a ser definido para a culminância do mesmo.

Processo de avaliação

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 e .

