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RESUMO 

Os péssimos índices de qualidade do ensino apresentados por exames nacionais e 

internacionais são a constatação de que algo diferente precisa ser feito.  Além disso, em 

pesquisa realizada recentemente pelo Instituto Inovare, ouvindo 132 mil jovens de 13 a 21 

anos de todas as regiões do Brasil, mostrou que apenas 01 em cada 10 está satisfeito com as 

aulas e com o material pedagógico.  Já para grande parte, numa ‘escola para aprender mais’, 

“atividades práticas ou a resolução de problemas devem ser as metodologias utilizadas, 

através de recursos educacionais como projetos e rodas de conversas.” 

A Classe em Projetos vem ao encontro desse anseio dos estudantes através de uma 

complementação escolar com Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), onde o aprendizado 

torna-se atraente de desafiador na solução de problemas, dando significado aos assuntos 

tratados no ensino tradicional, por unidades.   

Temos hoje uma equipe de três educadores, sendo uma pedagoga e psicopedagoga com 20 

anos de experiência de sala de aula; uma professora de matemática e estatística com 

experiência no ensino médio, técnico e superior; e um professor de geografia que, além da 

experiência em sala de aula, atuou dez anos em uma grande instituição financeira e chegando 

a exercer função gerencial e que está em fase de conclusão do curso de Processos Gerenciais 

– ênfase em Empreendedorismo.  Estes formaram nossa equipe de projetos e trabalharam na 

criação de matérias para ABP e adequação dos mesmos à demanda das escolas, serão eles 

também os condutores das primeiras turmas do projeto. 

Seremos um negócio social e nosso principal indicador de sucesso será a impacto gerado 

sobre os alunos e a escola.  Buscaremos melhoria no desempenho refletido nas notas, redução 

dos índices de abandono escolar e de reprovação, além de elevar a participação de familiares 

em eventos preparados para a entrega dos artefatos do projeto.  Durante os primeiros dois 

anos buscaremos parcerias nos setores público e privado e arrecadação através de 

crowdfuding para viabilizarmos a empresa e oferecermos o  serviço sem custo às escolas 

públicas e seus alunos.  Paralelamente, visando futura monetização da empresa, trabalharemos 

na produção de conteúdo e material didático, na elaboração de treinamento para docentes e 

turismo pedagógico, tudo de acordo com a Aprendizagem Baseada em Projetos.  O valor 

necessário para aplicação implantação do projeto em quatro turmas de uma mesma escola é de 

R$ 72.467,68, para dois anos de atividade. 

Acreditamos que através de ABP é possível desenvolver nos estudantes, de todas as idades, 

características que os levarão a superar as defasagens, aumentando gradativamente seu grau 

de autonomia na busca de soluções para os mais diversos obstáculos.  Enquanto alunos do 



  
   

Ensino Fundamental I (1º ao 5º anos) motivam-se com carinho e atenção, experiências 

apontam que no Fundamental II (6º ao 9º anos), eles concentram-se e praticam com afinco ao 

serem levados a sério por alguém que acredita em suas capacidades e os desafie a crescer.  

Neste sentido, daremos importante contribuição à escola com uma das práticas de ensino mais 

eficazes na preparação dos estudantes do século XXI. 

Palavras-Chave: Ensino Fundamental. Inovação na Educação. Aprendizagem Baseada em Projetos. Práticas de 

Ensino 
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1 – Descrição do Negócio: 

Em nossa pesquisa, verificamos que há uma crise de perspectiva e que o relacionamento 

entre escola e aluno, em alguns casos, encontra-se em um ciclo vicioso que produz 

alunos cada vez menos interessados e professores desmotivados. Diversos fatores estão 

causando um “descolamento” entre o hoje e o futuro que desejam, entre o dia a dia na 

escola e a conclusão do ensino superior, entre a qualidade das relações interpessoais que 

nutrem hoje e a intenção manifesta por muitos de constituir família e ter bons empregos 

para dar-lhe conforto.  Acreditamos que não se trata apenas de permanecer mais 

algumas horas na escola vendo e revendo as matérias, mais sim, levar os estudantes a 

enxergar na escola uma etapa essencial para alcançar o futuro que almejam, gerando 

otimismo e motivação, e revertendo o movimento espiral descendente em que se 

encontra a nossa educação pública. 

Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento de capacitações não cognitivas 

como: curiosidade, inteligência social e entusiasmo, ao mesmo tempo em que 

praticamos alguns dos principais conteúdos escolares do período letivo através de 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) realizada dentro e fora do ambiente escolar.  

Em torno de uma questão central, vamos estimular a pesquisa, o uso de tecnologia e 

trabalho em equipes, na busca de soluções aos problemas propostos.  Como pressuposto 

básico da ABP, ao final de cada evento faremos a apresentação dos artefatos (resultado 

concreto do projeto: vídeo, texto, objeto construído ou encontrado no local...) e ação de 

reconhecimento pelos resultados obtidos.  

Teremos um portfólio de projetos a serem sugeridos de acordo com o currículo escolar 

e, a medida que os estudantes adaptam-se à metodologia, os próprios passam a 

participar da elaboração das propostas.  A meta do trabalho é ter, ao final do ensino 

fundamental, alunos capazes de realizar uma leitura crítica de seu ambiente, formulando 

seus próprios questionamentos e sendo conhecedores dos recursos que possam auxiliá-

lo na solução (fontes confiáveis na internet, biblioteca, materiais didáticos, grupos de 

estudos) e, ao final do Ensino Médio, que eles sejam capazes de elaborar seu plano de 

carreira, traçar suas metas e “agarrar seu futuro, dia após dia, não durante uma semana, 

não apenas durante um mês, mas durante anos, e trabalhar bastante para tornar esse 

futuro real.” (Dra. Ângela Duckworth – Professora, Psicóloga e Pesquisadora).  O 

professor é figura central como facilitador de todo o processo que deve conduzir o aluno 

a tornarem-se protagonista de seu próprio aprendizado.  
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São necessários dois encontros semanais com nosso tutor para acompanhar a evolução 

do projeto enquanto sugere caminhos e motiva.  Além disso, utilizaremos plataforma 

digital para que os alunos elaborem seus cronogramas de atividades, gravem seus 

relatórios de evolução e organizem a apresentação dos artefatos resultantes do projeto. 

Estaremos alinhados às exigências do MEC para obtenção de recursos destinados a 

programas de melhoria da qualidade do ensino, como o programa Mais Educação.  

Além disso, buscaremos convênios e patrocinadores para que a Classe em Projetos 

tenha ampla atuação dentre as escolas públicas, alvo principal de nossa atividade.  

 

1.1 – Definições Básicas: 

 Produto Intencional: Experimentação de conteúdos e capacitações não 

cognitivas através de Aprendizagem Baseada em Projetos. 

 Clientes: Escolas públicas  

 Principais Fornecedores: Fornecedor de Materiais Escolares. 

 Partes Interessadas: Instituições de Ensino e professores, alunos e seus pais, 

comunidade no entorno da escola, funcionários e fornecedores.  

 

1.2 – Definições Estratégicas: 

Missão: “Levar nossos alunos tornarem-se protagonistas de seu próprio 

aprendizado pela capacidade de Ver, Refletir e Agir sobre as mais diversas 

realidades, dentro ou fora da escola.” 

Visão: "Ser referência em Acompanhamento Pedagógico no estado do Rio 

de Janeiro”. 

Objetivo: “Tornar o aprendizado significativo e empolgante, criando assim, 

um ambiente propício para a melhoria do desempenho educacional, 

redução do abandono e da reprovação escolar”. 

 

Valores:  

 Educação transforma;  

 Responsabilidade social; 

 Respeito;  
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 Senso de comunidade;  

 Ecologia”. 

 

Princípios Institucionais: 

 Acreditamos que a inteligência pode ser desenvolvida; 

 Valorização e respeito pelos locais visitados; 

 Determinação, curiosidade, autocontrole, entusiasmo e otimismo nos 

levam a superar defasagens e chegar aos objetivos;  

 Inteligência Social e gratidão ajudam a construir relações benéficas e 

duradouras; 

 O respeito é universal. 

 

2 – Estratégia 

2.1 – O Produto 

A ABP é um formato de ensino empolgante e inovador, no qual os 

alunos selecionam muitos aspectos de sua tarefa e são motivados por 

problemas do mundo real que podem, e em muitos casos irão, contribuir 

para a sua comunidade. Bender, William N. 2014 

Reconhecida como uma das melhores práticas educacionais da atualidade, a 

Aprendizagem Baseada em Projetos é capaz de atrair a atenção dos alunos, envolvendo-

os na solução de problemas através de planejamento e ação.  Geralmente, o projeto é 

finalizado com a apresentação de soluções concretas, a estas chamamos de artefatos, e 

podem surgir como um vídeo, uma cartilha, uma carta às autoridades, uma nota no 

jornal local, etc. Dizemos que em sala de aula, pondo em pratica as matérias escolares, 

nós produzimos valor e o entregamos a comunidade. 

O desenvolvimento dos alunos na metodologia se daria por módulos com objetivos 

distintos.  

Ao primeiro módulo semestral, ou de 10 semanas, damos o nome de “ABRAÇO NO 

AMANHÃ”. Ele tem o objetivo de entender o que os alunos pensam sobre seu próprio 

futuro e apresentar-lhes novas possibilidades para que possam fazer boas escolhas.  A 
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partir de então, traçar as estratégias para alcançar sua meta.  

Este módulo está dividido em três etapas: 

1º. “Um salto para o futuro” – Onde os alunos seriam conduzidos por uma viajem 

no tempo, até encontrar a si mesmos no futuro.   

Neste módulo abrimos um leque de possibilidades para que os alunos comecem 

a vislumbrar seu futuro e sejam capazes de trazê-lo para perto de si, e assim, já 

podem começar a trabalhar para torna-lo real. 

Duração: 4 semanas  

2º. “Contando os degraus desta escada” – Enumerando as etapas para se alcançar o 

futuro almejado, tentaremos aqui, apontar os desafios e também 

(principalmente) as oportunidades de crescimento e os recursos disponíveis para 

vencer.  Merece aqui especial referência os papeis da escola e de cada professor. 

Duração: 3 semanas 

3º. “Mapa do tesouro” – Elaborando seu mapa para o sucesso, identificar como 

primeiros passos: - trabalhar a construção do caráter moral; - relacionamentos 

saudáveis e; - um caráter de desempenho que o mantenha no caminho “certo”.  

Planejar sua estratégia de aprendizagem, ter disciplina, autocontrole e 

entusiasmo com seu próprio futuro serão estimulados nesta etapa. Boas notas no 

atual período escolar são parte de um bom alicerce do futuro a ser construído. 

Ao final faremos uma ação de reconhecimento e entrega do termo de 

compromisso de cada um com seu próprio futuro.  A presença de familiares e de 

representantes da escola seria muito benvinda nesta hora. 

Duração: 4 semanas 

O segundo módulo semestral, também com 10 semanas, seria voltado ao 

desenvolvimento do caráter de desempenho dos alunos.  Chamado de “A HORA DA 

VERDADE” foi pensado para que pudéssemos por em prática nossa estratégia para o 

sucesso, ela foi traçada ao longo do 1º semestre. Nesta etapa trabalharemos de forma 

multidisciplinar os conteúdos do currículo escolar com o uso de Aprendizagem Baseada 

em Projetos. 

 

2.2 – Análise de Mercado 

Dados da UNESCO, ainda de 2002, indicavam que o Brasil precisaria contratar mais 

396,3 mil professores para a educação básica até 2015, o ocorrido foi o contrário e 
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muitos professores deixaram a carreira ao longo deste período. À medida que novos 

números são divulgados pelo Ministério da Educação e pela imprensa em geral, 

verificamos que dificilmente atingiremos as metas de qualidade da educação brasileira 

propostas para 2020 e o que uma enorme distância nos separa dos níveis de excelência 

atingidos pelas nações desenvolvidas. Este cenário expõe as deficiências estruturais de 

nosso sistema educacional e abre espaço para que inúmeras propostas sejam 

apresentadas com o intuito de contribuir com a reversão do quadro de apresentado.   

A principal proposta de atuação tem sido na área de reforço escolar, posta em prática 

por empresas e principalmente por profissionais autônomos.  Porém, além do seu 

caráter reativo às dificuldades na obtenção de boas notas na escola, esta iniciativa 

atende principalmente os alunos de escolas particulares, onde os pais estão mais 

preocupados com o assunto e se restringe àqueles que podem pagar pelo serviço, o que 

acentua a desigualdade entre os que tiveram ou não acesso a educação de boa qualidade.  

Há também diversas iniciativas de atendimento online e canais com vídeo aulas, porém, 

são voltados principalmente aos alunos de Ensino Médio e em preparação para o 

ENEM.  

Encontramos apenas uma empresa que presta um serviço de apoio e que atua dentro da 

escola pública, a Kidu. Empresa fundada em 2014 que atua com desafios educacionais 

em escolas públicas de São Paulo e do Nordeste. A Kidu recebeu um aporte de R$ 200 

mil do programa Startup Brasil, em 2015 já operava no azul e tinha um faturamento de 

R$ 500 mil previsto para aquele ano, segundo a revista Pequenas Empresas Grandes 

Negócios de maio/2015. 

O site da revista Época apresentou, em 25/09/2013, a matéria “Pequenos 

empreendedores avançam na educação”, apresentando diversos casos de startups que 

vão ganhando um espaço que era dominado por grandes editoras de livros didáticos.  No 

mesmo artigo, o Instituto Inspirare e a Potencia Ventures, que apoiam negócios sociais 

no país, apresentam mapeamento de áreas que precisam de mais empreendedores nas 

áreas de educação, descobriram que ainda há muito o que fazer. “O potencial de 

investimento em novos serviços e produtos foi estimado de R$ 60 bilhões no mercado 

pesquisado – Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Os seis Estados são responsáveis juntos por metade do orçamento público da educação 

do país. ‘Existe, por exemplo, uma carência muito grande de programas de formação 

continuada para professores, que são fundamentais para melhorar a qualidade do 
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ensino’, afirma Ana Flávia Castro, gestora de iniciativas empreendedoras no Instituto 

Inspirare. Do ensino infantil ao ensino médio, há demanda por mais cursos.” 

O portal do MEC apresenta números que confirmam a enorme demanda por atividades 

complementares e acompanhamento pedagógico em escolas públicas. “Em 2011, 

aderiram ao Programa 14.995 escolas com 3.067.644 estudantes a partir dos seguintes 

critérios: escolas estaduais ou municipais de baixo IDEB que foram contempladas com 

o PDE/Escola 2009; escolas localizadas em territórios de vulnerabilidade social e 

escolas situadas em cidades com população igual ou superior a 18.844 

habitantes”. Conforme apresentado, existe o incentivo governamental pela ampliação da 

carga horária dos alunos, e interesse das escolas em participar de projetos que elevem o 

nível de aprendizado.  Todavia, é importante ressaltar que os 3.067.644 inscritos no 

programa Mais Educação são provenientes de “escolas estaduais ou municipais de baixo 

IDEB”. Será este o nosso campo de atuação preferencial. 

 

2.3 - Legislação 

Não há regulamentação específica para o serviço de Acompanhamento Pedagógico ou 

Apoio Educacional nas escolas públicas, a legislação atual se limita a incentivar e apoiar 

financeiramente, o controle fica a cargo das escolas.  A partir de 2017, será possível 

contribuir com a escola pública através do programa “Novo Mais Educação”, que foi 

instituído pela Portaria nº 1144, de 10/10/2016 e é atualmente regulamentado pela 

Resolução nº 5, de 25/10/2016, que destina recursos ao Programa nos moldes 

operacionais do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.  O Novo Mais Educação 

prevê a existência dos mediadores da aprendizagem e os facilitadores, que terão papeis 

diferenciados.  

• O Mediador da Aprendizagem é o responsável pelas atividades de acompanhamento 

pedagógico, deve trabalhar de forma articulada com os professores da escola para 

promover a aprendizagem dos alunos nos componentes de Matemática e Língua 

Portuguesa, utilizando, preferencialmente, tecnologias e metodologias complementares 

às já empregadas pelos professores em suas turmas.  

• O facilitador é o responsável pela realização das 7 (sete) horas de atividades de livre 

escolha da escola nos campos das artes, cultura, esporte e lazer. 

O programa Novo Mais Educação está baseado no art. 34 da LDB, Lei n 9.394, de 

1996, determina a progressiva ampliação do período de permanência na escola e nas 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690895/artigo-34-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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Metas 6 e 7 do Plano Nacional de Educação - PNE, instituído pela Lei n 13.005, de 25 

de junho de 2014, que determinam a ampliação da oferta de educação em tempo 

integral e a melhoria da qualidade do fluxo escolar e da aprendizagem das escolas 

públicas. 

 

2.4 – Funções e Funcionalidades 

Acreditamos que, mais do que uma carga horária insuficiente, o déficit de aprendizagem 

e o abandono escolar têm suas raízes em fatores não cognitivos.  Conforme nos mostra 

o jornalista e pesquisador Paul Tough (2014), ao expor estudos recentes, de psicólogos e 

neurocientistas, acerca das dificuldades de aprendizagem enfrentadas por muitos 

estudantes. Segundo ele, mais importante que o conjunto informações que podemos 

introduzir no cérebro de uma criança, “(...) é ajuda-la a desenvolver um conjunto muito 

diferente de qualidades, entre ela persistência, autocontrole, curiosidade, 

escrupulosidade, determinação e autoconfiança.”  Desenvolver esses “traços de 

personalidade”, como chamam os psicólogos, merece especial consideração quando 

levamos em conta que estudos apresentados pelo mesmo autor, mostram que para os 

adeptos da hipótese cognitiva, “um filho de pais dependentes de assistência social 

precisaria de exatamente 41 horas por semana de reforço em linguagem para superar a 

defasagem vocabular em relação a um filho de pais empregados”. 

Buscaremos converter o currículo escolar, e futuramente a base comum curricular à 

linguagem de projetos educacionais, onde os alunos participem efetivamente das 

decisões e da construção de seu conhecimento.  A ABP tem se mostrado muito eficiente 

em atrair a atenção dos alunos, capacitando-os para uma análise crítica de sua realidade, 

reflexão e ação sobre ela.  À medida que amadurecem no uso desta metodologia, 

tornam-se mais autônomos em seu aprendizado e assumindo o protagonismo na 

construção do futuro que almejam. 

 O professor teria o papel de facilitador deste aprendizado e, com pelo menos dois 

encontros semanais, acompanharia os estudantes nesta jornada do conhecimento. No 

primeiro momento, ele busca aproximação com a turma, um “quebra gelo”, com 

atividades mais leves e descontraídas que gerem empatia e produzam uma relação de 

confiança, a partir de então,  daríamos início às atividades curriculares em ABP.  Uma 

plataforma digital seria importante ferramenta de registro, criação de cronograma e 

controle das atividades.  Como pressuposto básico da ABP ao final de cada ciclo (não 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/125099097/lei-13005-14
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necessariamente bimestral) há a entrega dos artefatos do projeto, ou seja, resultados 

concretos que, não raramente, beneficiam a escola e a comunidade. 

 

 

2.5 – Análises  

2.5.1 – Análise SWOT 

A matriz SWOT é uma ferramenta de análise estratégica que tem como objetivo criar uma visão 

dos principais fatores que podem ter um impacto sobre o desempenho presente e futuro da 

empresa.  

 

 

 

  

FORÇAS 

- Conhecimento do ambiente 
Educacional e Empresarial  

- Equipe experiente e qualificada  

OPORTUNIDADES 

- Políticas de incentivo e fomento a 
educação 

- Atenções voltadas para o setor 
diante dos péssimos resultados 

FRAQUESAS 

- Currículos estão sempre 
organizados por 
disciplinas/unidades 

- Pouca oferta de literatura 
compatível com a proposta 

AMEAÇAS 

- Mercado de Reforço Escolar 
tradicional (substituto) 

- Corporativismo dentro das 
escolas públicas 

- Dependência de patrocínios 
- Altamente sujeito às oscilações 
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2.5.2 – Análise das 5forças de Porter 

O modelo das cinco forças de Porter permite analisar o grau de atratividade de um setor 

da economia. Ele identifica os fatores que afetam a competitividade, dentre os quais 

uma das forças está dentro do próprio setor e as demais são externas. 

 

2.5.3 – Análise PEST 

A análise PEST é um acrónimo de análise Política, Económica, Social e Tecnológica e 

consiste num enquadramento de fatores macroambientais usados como uma ferramenta 

na gestão estratégica de empresas. 
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3 – Estratégia e Marketing  

3.1 – Canvas 

O Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta de 

planejamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos 

ou existentes. 
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3.2 – Estratégias para o Mercado 

Iniciaremos nossa prospecção de clientes a partir das secretarias municipais de 

educação, que poderiam indicar as escolas onde há maior necessidade de apoio e onde 

já existe verba do programa mais educação destinada ao acompanhamento pedagógico 

desta escola, isso contribuiria para a redução do preço final em naquela escola.  

O estabelecimento de parcerias para o custeio do serviço seria essencial, visto que o 

valor disponibilizado pelo governo federal para o incentivo a educação em tempo 

integral não seria o suficiente, além disto, esta verba está contingenciada pelos 

programas de austeridade fiscal do governo. 

Não temos conhecimento de outras empresas que ofereçam o serviço no estado do Rio 

de Janeiro.   

 

3.3 – Estratégia para o Serviço 

Currículo seria previamente convertido em projetos interdisciplinares, com ênfase em 

língua portuguesa e matemática, a serem aplicados em, pelo menos, dois encontros 

semanais de duas horas.  Vamos oferecer o serviço, inicialmente para o Ensino 

Fundamental II, etapa com péssimos resultados no IDEB. Posteriormente, é possível 

prestar o serviço para o Fundamental I e Ensino Médio.  Também a oferta de atividades 

complementares de Artes, música, Esportes, etc... 

A meta de curto prazo seria alcançada com a redução da evasão escolar e melhoria geral 

das notas dentre os participantes do projeto e, para o quarto ano de atividade, ver a 

escola atingir os índices desejados de qualidade da educação.  

 

3.4 – Preço 

Teríamos turmas de até vinte alunos que, considerando que todo o material seja 

fornecido pela escola, teria o preço de R$ 100,00 por aluno para o pacote básico de dois 

encontros semanais de duas horas e meia cada.  Proporcionalmente, poderíamos montar 

pacotes que contemplem programas de incentivo a instalação da educação em período 

integral nas escolas. 

 

3.5 – Distribuição 

Serviço prestado de forma presencial, com a possibilidade de atendimento online aos 

alunos, pais e à escola. 
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3.6 – Publicidade e promoção 

Seria feita em contato direto com as secretarias municipais e estaduais de educação, 

além de contato diretamente com a direção da escola para a oferta do serviço de 

Acompanhamento Pedagógico através de ABP.   

A atividade pode ser oferecida de forma experimental, durante a segunda metade do 

período letivo a fim de mostrar que os resultados são imediatos e percebidos já nas 

notas finais daquele ano.  

A preparação de eventos para que os alunos apresentem seus resultados, além de um 

momento especial de motivação para os alunos, faríamos a divulgação de nosso trabalho 

junto aos pais, professores e outras escolas.  

 

3.3 – Previsão de vendas 

A previsão é de que estejamos presentes nas redes municipais de ensino na maioria dos 

municípios da grande Niterói até 2021. 

 

 

4 – Estrutura Operacional 

4.1 – Capacidade de Produção 

A estrutura mínima inicial é de três profissionais que formariam o Escritório de 

Projetos, um espaço de troca de ideias e multidisciplinaridade de onde buscaríamos 

soluções aos desafios do dia a dia da sala de aula.  Estes mesmos seriam os tutores das 

primeiras turmas, podendo assumir até cinco turmas, ou 20h/aula por semana.  Na 

prática, seria algo em torno de 300 alunos atendidos, três escolas (média do Programa 

Mais Educação) e R$ 30.000,00 em faturamento. 

Cada professor teria a sua disposição laptop, Datashow e demais materiais de suporte 

aos projetos, isso lhes daria a mobilidade e independência necessárias para aplicação 

das atividades em diversas escolas de uma mesma região.  Com o crescimento da 

demanda, faríamos a contratação de novos profissionais de educação para 

acompanhamento das turmas e, aos membros do Escritório de Projetos, aumentaríamos 

a proporção de horas dedicadas ao planejamento e apoio. Com uma retaguarda bem 

estruturada seria possível prestar o suporte necessário para por o projeto em prática a 

grandes distâncias.  
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5 – Plano Financeiro 

Nosso plano financeiro está baseado em nossos dois módulos semestrais:  

- - o “ABRAÇO NO AMANHÃ”, que tem o objetivo de entender o que os alunos 

pensam sobre seu próprio futuro e apresentar-lhes novas possibilidades para que 

possam fazer boas escolhas, a partir de então, traçar as estratégias para alcançar 

sua meta;  

- - o segundo módulo semestral seria voltado ao desenvolvimento do caráter de 

desempenho dos alunos.  Chamado de “A HORA DA VERDADE” foi pensado 

para que pudéssemos por em prática nossa estratégia através das técnicas de 

aprendizagem vistas no módulo um. Aqui trabalharemos de forma 

multidisciplinar os conteúdos do currículo escolar com o uso de Aprendizagem 

Baseada em Projetos. 

Por tratar-se de um empreendimento social, estaremos focados no impacto de nossas 

ações sobre as escolas e comunidades afetadas. Sendo assim, não haverá TIR, VPL, 

Payback ou ROI, buscaremos a captação de recursos por meio do patrocínio de pessoas 

físicas e jurídicas que compartilhem conosco do desejo de construir uma sociedade 

melhor, pela formada de pessoas livres e mais capazes de superar obstáculo e obter 

sucesso pessoal, acadêmico ou profissional.  O crowdfunding também seria um 

excelente meio para encontrarmos estas pessoas. 

Ainda assim, fica aberta a possibilidade de monetização do projeto a partir do terceiro 

ano de operação através de treinamento a escolas e professores na metodologia de 

aprendizagem baseada em projetos, produção de material e recursos didáticos em ABP, 

organização de Turismo Pedagógico em formato de ABP e organização de programas 

de treinamento para empresas, na mesma metodologia. 

 

5.1 – Plano de Investimentos 

Para início das operações, estimamos que sejam necessários dois meses de trabalho de 

uma equipe composta por pedagogo/psicopedagogo, e outros dois professores.  Estes 

estarão empenhados na criação de atividades e recursos pedagógicos, visto que há 

pouquíssima literatura que trate do assunto na realidade brasileira. Esse planejamento 

seria válido por dois anos, com avaliação semestral e revisão no início do segundo ano.  

Seriam necessários recursos para realização de atividades em sala e a realização a 

produção dos artefatos de cada etapa do projeto.  Papeis A4, crepom, cartolina..., 
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banners para divulgação do projeto e para apoio em atividades recorrentes. Uma 

impressora Multifuncional Epson Ecotank L375 Tanque de Tinta e suprimento para 

uma recarga anual.  Considerando que oque chamamos de artefatos são resultados 

concretos produzidos pelos próprios alunos, seria importante mantermos uma provisão 

para esta finalidade. 

Nosso maior custo seria a manutenção do educador em sala de aula, além disto, o 

mesmo participaria da parte do planejamento para sua(s) turma, encontros periódicos 

para feedback, confecção apresentação dos artefatos, além de participar da elaboração e 

entrega da prestação de contas a escola e patrocinadores. 

Nossa estrutura de custo está organizada de forma a atender quatro turmas, com até 25 

alunos cada, de uma mesma escola. Sendo dois encontros de 2h/aula por semana, 

durante um ano. 

1º ano de atuação 

Custo Quem Valor unitário Qde Total 

Produção de 

Atividades e recursos 

pedagógicos 

Equipe de 

Projetos 

R$ 5.400,00 2 meses R$ 10.800,00 

Recursos para 

atividade e artefatos 

Compras R$ 1.000,00 1 un R$ 1.000,00 

Impressora Compras R$ 1.000,00 1 un R$ 1.000.00 

Suprimento p/ 

impressora 

Compras R$ 200,00 1 Kit R$ 200,00 

Condução em sala de 

aula + encargos 

(33,77%) 

Professor R$ 2.140,32 12 meses R$ 25.683,84 

Emissão de Relatórios 

/ prestação de contas 

Equipe de 

Projetos + 

Professor 

R$ 1.200,00 2 x R$ 2.400,00 

Custo total 1º ano    R$ 38.683,84 
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2º ano de atuação 

Custo Quem Valor unitário Qde Total 

Revisão de Atividades 

e recursos pedagógicos 

Equipe de 

Projetos 

R$ 4.500,00 1 meses R$ 4.500,00 

Recursos para 

atividade e artefatos 

Compras R$ 1.000,00 1 un R$ 1.000,00 

Suprimento p/ 

impressora 

Compras R$ 200,00 1 Kit R$ 200,00 

Condução em sala de 

aula + encargos 

(33,77%) 

Professor R$ 2.140,32 12 meses R$ 25.683,84 

Emissão de Relatórios 

/ prestação de contas 

Equipe de 

Projetos + 

Professor 

R$ 1.200,00 2 x R$ 2.400,00 

Custo total 2º ano    R$ 33.783.84 

 

Custo total para 2 anos de atividade em 

uma escola, atuando em 4 turmas, com 20 a 

25 alunos cada 

R$ 72.467,68 

Obs: uma alteração da quantidade de 

turmas afetaria, principalmente o item 

“Condução em sala de aula + encargos 

(33,77%)”  

Item estimado a partir de um valor de 

R$25,00 por h/aula 
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5.2 – Necessidade de Capitação  

Em negócios que não tem o lucro como objetivo principal, buscar fontes externas de 

financiamento é essencial para a sustentabilidade do negócio. Há diversas empresas que 

se identificam com a causa da educação e que tem como parte de sua cultura patrocinar 

o desenvolvimento de soluções para a educação, associando sua marca à de 

organizações que trabalham pela melhoria na qualidade deste setor. Com isso, além de 

lucrar excelente visibilidade junto a seus clientes, faz jus a incentivos fiscais 

direcionados a empresas que enviam parte de seu faturamento a ações sociais. 

Precisamos conseguir apoio para o projeto engajando pessoas ou empresas que se 

sensibilizem com a causa. Ferramentas de divulgação como mala direta ou e-mail 

marketing nos ajudariam a promover nosso projeto junto ao público mencionado.  

O financiamento coletivo ou o chamado crowdfunding é uma nova forma de captação 

que se tornou tendência no Brasil e no mundo. Por meio dessa ferramenta, podemos 

criar uma campanha de captação online, na qual engaja todos aqueles que se identificam 

com a causa. Neste caso, incluiríamos a taxa de cobrada pelo site que gira em torno de 

12%. 
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Anexo 1 

 

Relatório de Atividades na Escola Municipal Padre Hugo Monedônio Rego 

 

Em se tratando da Escola Municipal Padre Hugo Montedônio Rêgo, onde tivemos a 

oportunidade de experimentar a nossa ideia, encontramos uma escola bem organizada e 

onde a direção está realmente empenhada no melhor aprendizado e com a integração 

entre a escola e a comunidade.  Além disso, os professores com quem tivemos contato 

mostraram-se muito atenciosos e comprometidos em atingir os resultados esperados.  

Sendo assim, porque encontramos alunos tão pouco engajados nas atividades propostas? 

Tão pouco participativos? Não sabem que toda estrutura física e profissional da escola 

foi preparada para tenham sucesso? 

 

Antes de tentar responder a estas perguntas, vamos identificar a turma estudada em 

pouco mais de um mês de atividade na Escola.  A turma 603, turno da manhã, foi 

indicada pelo diretor após ouvir a apresentação de nossa proposta, sua intenção era 

oferecer uma atividade diferenciada a uma turma que já estava com grande distorção 

idade/série e autoestima baixa.  Algo diferente precisava ser feito, já que muitos deles 

estavam repetindo o 6º ano pela segunda ou terceira vez.  Além do mais, tive a nítida 

impressão de ver estampado nos rostos de cada aluno, o rótulo de turma difícil, de 

alunos desinteressados, de repetentes, isso certamente os dificultaria ainda mais a sua 

trajetória. 

 

Sem me deixar intimidar com a primeira impressão ou com a dificuldade em manter a 

ordem, iniciamos as atividades conforme o planejado.  Em nossas pesquisas na 

universidade, descobrimos que, a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é capaz de 

envolver os alunos através de atividades com as quais eles se identifiquem, tarefas que 

tenham relação com mundo real, e que solucionando problemas do seu quotidiano 

aprenderiam naturalmente e de forma prazerosa.  Era só seguir o roteiro.  Pois bem, 

partimos de uma notícia que circulou nas redes sociais, um caso de violência ocorrido 

no entorno da escola, onde a maioria deles reside e, seguindo uma estrutura de solução 

de problemas que consiste em VER»REFLETIR»AGIR, buscamos alternativas para 

solucionar o problema apresentado, ou ao menos amenizar seus efeitos danosos, e 
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faríamos uso de conceitos de Geografia, Ciências, Matemática, História e Português.  A 

intenção era a de finalizar as atividades oferecendo uma proposta de valor à escola e a 

comunidade local.  Foi então que me deparei com uma realidade um tanto diferente da 

que estava descrita nos livros acadêmicos e percebi que não há “receita de bolo” ou 

solução pronta para casos críticos encontrados em sala de aula.  Realmente não é fácil. 

 

Conforme a dinâmica da ABP, os alunos eram estimulados em sala de aula e levavam 

atividades de pesquisa para casa, seus resultados seriam o pontapé inicial da aula 

seguinte.  Pois bem, no segundo encontro apenas dois alunos, dos quase trinta, 

trouxeram a atividade concluída, os outros deram as mais diversas desculpas para, uma 

semana depois, não terem realizado a tarefa (nenhum disse que estava em semana de 

provas ou estudando para outras matérias).  O mesmo aconteceu na segunda e terceira 

aulas, todo o meu planejamento estava indo por água abaixo e então, somando-se as 

ações de indisciplina, falei de forma dura com a turma e saí da sala pensando seriamente 

em não retornar e que minha ideia havia fracassado.  Mais tarde e de cabeça fria, me vi 

no esquema ensinado aos alunos para aplicação nas mais diversas situações, 

VER»REFLETIR»AGIR, e nisso eu estava certo. 

 

Pensando no que havia dito, recordei-me de alguns olhares assustados com minhas 

duras palavras ao final da última aula, como estavam atentos e pararam para pensar.  

Disse a eles que o diretor Genilson não precisou de um minuto para pensar e indicar a 

turma 603 para o projeto porque acreditava sinceramente que eles tinham grande 

potencial e que algo diferente os faria despertar para isso.  Disse que o professor Roney 

nos cedeu aquele seu tempo de aula por acreditar e que eu sentia o apoio e torcida dos 

funcionários da escola nesta missão.  Além de tudo, falei que não recebia R$ 0,01 para 

estar ali e ainda assim embarquei no desafio proposto pelo diretor porque eu também 

acreditava neles.   

 

“Seria fácil voltar à Universidade Federal Fluminense e dizer para minha 

orientadora que simplesmente nossa ideia não deu certo e que deveríamos retornar 

a ‘prancheta’, pensar em outra área para empreender ou simplesmente retornar ao 

meu emprego estável, casa própria, carro e salário razoável e suficiente para por 

minhas filhas na melhor escola da cidade e para viajar a cada período de férias.  

Até quando continuarão a ouvir suas mães reclamando do seu fracasso e, mesmo 

que elas desistam de chamar sua atenção, não é possível que ver o colega da mesma 

idade e que entrou na escola com você se formando não te cause nenhum 

constrangimento, principalmente porque ele não é melhor em nada.” 
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“Se vocês não deixarem de ser a única torcida contrária de suas próprias histórias, disse, 

em breve abandonarão a escola, e então, os rapazes trabalharão duro em subempregos e 

as meninas serão dependentes de benefícios sociais”.  Tudo bem, talvez eu tenha pegado 

pesado, mas aquele momento foi um divisor de águas para a turma e para mim. 

 

Retornei a sala com o trabalho totalmente repaginado e tão preocupado em entender o 

que os alunos pensam sobre a escola e seu próprio futuro que nem dei atenção ao fato de 

que houve um recorde, só um aluno fez o trabalho de casa.  A atividade foi baseada em 

três perguntas:  

1) O que a escola representa para você hoje?  

2) O que você aprende na escola hoje tem utilidade no seu dia a dia ou na 

construção do seu futuro?  

3) Por falar em futuro, exercite a sua imaginação descrevendo como será a sua 

vida no ano de 2026, ou seja, daqui a 10 anos.”  

Tivemos respostas muito boas (Abaixo) e senti que a chave para o êxito da escola em 

sua missão passava pelo questionamento do início deste capítulo: “Não sabem que toda 

estrutura física e profissional da escola foi preparada para tenham sucesso?”.  A resposta 

a esta pergunta é ‘não’, não sabem, a começar pelo fato de que boa parte dos alunos têm 

pouquíssimas referências de sucesso.  Porém, coincidência ou não, respondendo a este 

questionário logo depois do “sermão” que passei, tivemos na resposta à questão 3, nove 

citações de ‘bom emprego/trabalho’, oito citações de ‘família’ e cinco de ‘casa’.  

Aparentemente, me tornei uma referência de sucesso para alguns deles ao expor minhas 

conquistas e mostrar que muitos ali, inclusive eu, torcíamos por seu sucesso e 

acreditamos que é possível. 

O resultado que obtive ao final da minha passagem na Escola Municipal Padre Hugo 

deveria ser no início do período letivo e se tornar algo concreto, como um certificado 

antecipado para que se lembrem de que um grande futuro os espera e que devem 

assumir um compromisso com o seu “eu do futuro”, de que dará o máximo de si hoje 

para que ele colha os frutos.  Na questão nº 1, vários alunos responderam “a escola me 

ajuda a ser uma pessoa melhor”, um sinal de reconhecimento a esta mesma escola que 

precisa apresentar-se como parceira nessa jornada, mostrar que o sucesso do aluno é sua 

meta.  Se o aluno tiver boas referências e boas perspectivas, será capaz de abraçar com 
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entusiasmo o seu futuro e, com o apoio da escola, desenvolver características que o 

ajudem a superar as defasagens e ser aquilo que planejou, ou melhor. 
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Alguns destaques do questionário aplicado em sala 

 

Questão 1 - O que a escola representa para você hoje?  

 “Representa ser educado, não brigar, não gritar, aprender a ser alguém na vida. Não brincar 

na sala de aula nem conversar com o amigo na sala.  Não xingar alguém da escola, professor, 

diretor, inspetor.” Wagner dos Santos 

 “... enorme gratidão, muita mesmo.” Vinicius 

 “Ela representa estudar, respeitar, educação e vontade de aprender para ser alguém na vida.” 

Sarasandra 

 “Lugar de aprender, de conhecer pessoas novas”  Renato Daniel 

 

 

Questão 2 - O que você aprende na escola hoje tem utilidade no seu dia a dia ou na 

construção do seu futuro?  

 “Na construção do futuro, porque eu preciso desse estudo para eu ser aguém na vida, para eu 

ter um futuro melhor”  Sarasandra 

 “Eu aprendo muito coisa, educação, meu futuro, ser responsável por si próprio.  Pedir por 

favor, desculpas, obrigado.” Ellen Martins 

 “Tem por que pra arrumar um emprego digno, tem que ter o segundo grau completo.  Isso vai 

te ajudar a ser alguém na vida, e se não tiver o estudo hoje em dia completo, você não vai a 

lugar nenhum.” Rosiane 

 “matemática?  Que ensina a fazer contas, no trabalho, no mercado.”  Anônimo 

 

 

Questão 3 - Por falar em futuro, exercite a sua imaginação descrevendo como será a sua 

vida no ano de 2026, ou seja, daqui a 10 anos 

 “A minha vida vai ser a melhor de todas da minha família.  Eu vou ser empresária, não vou 

depender de ninguém.  Eu vou ter minha casa, meu trabalho, meu carro.  Eu vou ajudar muita 

gente da minha família.  Vou pagar a faculdade para minha irmã.  Vou fazer tudo que tiver que 

fazer para ajudar minha irmã.” Letícia Batista 

 “que eu possa já ter acabado meus estudos e poder ser uma grande pessoa.  Ser um médico ou 

um jogador de futebol.” Lucas Vitor 

 “... ter uma vida honesta e trabalhadora.” Fabiano Alves 

 “ ser alguém na vida, ajudar o próximo, melhorar minha vida, fazer alguma festa, comprar um 

carro ou uma moto.” Wagner dos Santos 

 “Eu quer ser veterinária por que eu amo animais e quando meu pai faleceu, ele pediu minha 

mãe para eu ter um estudo para eu ser veterinária, por isso eu gosto tanto”  Sarasandra 

“daqui a 10 anos estarei com 25 anos, com certeza estarei com minha casa própria, com meu 

trabalho que eu estudei pra chegar até ele, com minhas próprias coisas porque estudei pra ter 

isso.  Graças aos meus estudos, vou chegar lá.” Rosiane 

 


