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PREFEITURA MUNICIPAL

FEIRA DE EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA
ALUNOS ESCOLA ELZA DE CASTRO SCARDINI PARTICIPARAM DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES,
PRIMEIROS PASSOS
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Com a inten??o de preparar e incentivar estudantes para o empreendedorismo, professores e
alunos da Escola Elza de Castro Scardini realizaram uma feira aberta ? comunidade para
apresenta??o dos resultados do projeto Jovens Empreendedores, Primeiros Passos. A iniciativa ?
resultado de uma parceria da Prefeitura de I?na, por meio da Secretaria de Educa??o, com o
Sebrae.
Durante o evento, realizado no dia 30 de outubro, os alunos puderam vender os produtos que
confeccionaram ao longo do projeto, no ?ltimo semestre, como lembran?as decorativas com
materiais reciclados, artesanatos, doces e salgados.?
De acordo com a Diretora,?Ledir de Aguiar Mota, este ? o segundo ano que o projeto ?
desenvolvido na escola. "Durante todo o ano, os professores ensinaram aos alunos como montar o
pr?prio neg?cio, mostraram sobre o que ? despesa e como calcular o lucro. Estou muito feliz com o
resultado, pois notei os alunos motivados e envolvidos com as atividades", avaliou.
?Eu gostei muito do projeto. Com ele, tive a oportunidade de aprender coisas novas. Antes, eu n?o
fazia ideia de como era montar uma empresa, e hoje eu j? sei o que ? necess?rio para abrir o
pr?prio neg?cio", disse a estudante D?bora Kelly Silva Ferreira.
Saiba Mais
O projeto Jovens Empreendedores, Primeiros Passos ? realizado em parceria com o Sebrae e tem
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como principal objetivo a prepara??o do aluno para enfrentar os desafios futuros do mercado de
trabalho, a dissemina??o da cultura empreendedora entre os jovens a fim de despertar na
popula??o escolar a iniciativa na busca de possibilidades de inser??o no mercado de trabalho, por
meio da cria??o de seu pr?prio neg?cio.
O programa ? destinado a alunos de 7 a 14 anos de idade, que cursam o n?vel fundamental de
ensino.
Clique na imagem abaixo e confira a galeria de fotos.
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