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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Rotineiramente é noticiada a escassez de aulas nas principais escolas 

municipais de Niterói. No bairro Fonseca, a escola Municipal Paulo Freire convive 

com essa realidade: o pátio está sempre cheio, ao passo que as salas de aula 

estão sempre vazias. Por motivos variados, tempos de aula não são dados 

semanalmente e essa realidade pode ser comprovada pessoalmente e não só 

nesse espaço. No Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, o famoso 

IEPIC, não ter aulas é comum e muitas vezes os motivos sequer são 

esclarecidos, segundo os próprios alunos. Esse levantamento foi feito 

informalmente, durante a participação no projeto “Olimpíadas do Conhecimento”, 

fomentado pelo edital de auxílio STE “Empreendedorismo a serviço da 

sociedade” realizado na escola Municipal Paulo Freire e também na participação 

da recente ocupação no IEPIC, onde, conforme solicitado pelos próprios alunos, 

aulas plurais foram ministradas, em sua maioria por alunos da Universidade 

Federal Fluminense, evento que abriu um campo de comunicação e 

oportunidade. 

 

Esse cenário preocupante, de carga horária ceifada no Ensino Médio, 

torna-se ao mesmo tempo, uma oportunidade de negócio: esses espaços de 

tempo precisam e podem ser preenchidos, basta um projeto organizado para 

equalizar essa situação. Enquanto escolas particulares, acessíveis a uma fatia 

restrita de pessoas, têm suas grades incrementadas com conhecimento de 

qualidade que transborda o mínimo exigido, as escolas municipais não contam 



 

com o básico, e, ao entrelaçar esses cenários, vemos que pode ser possível uma 

troca entre eles. As mesmas pessoas presentes nesses cenários de 

oportunidades podem estar presentes também nessas escolas municipais, basta 

que a oportunidade seja apresentada. 

 

O serviço ofertado compreende pacotes de aulas pré-formatadas, que 

formarão um banco, ou como o nome do projeto sugere, uma Biblioteca de Aulas, 

que pode ser acessada e ministrada conforme demanda. O foco está nas duas 

escolas municipais acima referidas, escola Municipal Paulo Freire e Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho. Essas aulas serão ministradas por dois 

perfis de monitores: professores de formação, que já desempenham algum 

atividade em escola particular e tenham interesse em multiplicar esse 

conhecimento onde há falta do mesmo; ou profissionais com empatia, interesse e 

desenvoltura para levar informação pontual as escolas com defasagem. 

 

O objetivo da Biblioteca de Aulas é: 

 

 Preencher, de forma dinâmica e funcional a lacuna presente na educação 

municipal de Niterói; 

 

 Disponibilizar conhecimento multidisciplinar, incentivando o aluno em 

situação de desestímulo; 

 

 Criar, manter e melhorar continuadamente uma biblioteca de aulas 

multidisciplinares, um repositório capaz de preencher com pouca ou 

nenhuma antecedência horas vagas de aulas em escolas municipais de 

Niterói; 

 

 Formar equipe voluntária e plural, com interesse alinhado a proposta do 

projeto. 

 

O empreendimento espera atingir duzentos alunos por ano, logo seiscentos 

alunos em três anos, considerando que as aulas sejam ministradas para 

diferentes turmas. Para tanto será necessário um investimento inicial de 

R$4.220,00 com manutenção de R$100,00 por mês considerando um fundo 

rotativo de R$500,00. 



 

 

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A proposta nasce de uma forte demanda: alguma iniciativa precisa cobrir 

os espaços deixados pelas mazelas sociais na educação do Ensino Médio no 

município de Niterói, para que as consequências não sejam cada vez mais 

profundas na vida de jovens de 14 a 18 anos. Um formato de aula dinâmico, 

multidisciplinar e versátil, que preencha essas faltas, executado por um grupo de 

pessoas capacitadas a tal e que possa assim, preencher tempos vagos com 

informação, acesso, e empoderamento. 

 

O formato será plural e “vivo”, passível de ajustes para que melhor se 

encaixe ao ambiente e em constante evolução, de acordo com as oportunidades 

de melhorias diagnosticadas. As aulas terão base em conceitos variados, dando 

oportunidade para que o aluno ocioso tenha acesso a conhecimento interessante 

e arrojado, saindo do espaço educacional, porém sem deixar de sê-lo, tendo 

como diferencial principalmente o formato. 

 

Uma proposta de solução paliativa por um lado, e ricamente diversa por 

outro, cobre os espaços deixados: uma equipe padronizada e multidisciplinar, 

com disponibilidade calculada e conteúdo interessante transformarão o tempo 

ocioso em tempo produtivo. Com a devida apresentação do projeto nas escolas 

supra citadas, um canal de comunicação estará aberto, para que a solicitação 

seja agendada, ou para que seja verificada a disponibilidade, quando não houver 

tempo hábil para o agendamento. 

 

A dupla de monitoras que inicia esse projeto é formada pela autora deste 

Plano de Negócios, que desde a primeira formação, Letras – Literaturas, tem o 

desejo e aptidão por lecionar sempre pressentes na vida profissional. Combinado 

com a experiência de cinco anos na área de Gestão de Processos, possui um 

olhar treinado a pinçar criticidade num processo, no intuito de resolver ou otimizar 

o mesmo, e daí surge a Biblioteca de Aulas. Além das experiências nas escolas 

escolhidas para executar o empreendimento, a atuação no projeto Realizar, que 

ministra aulas de reforço a moradores do Morro do Bumba, também localizado no 

bairro Fonseca, contribui em vivência e pesquisa de campo para o presente 

projeto. Hannah de Vasconcellos, jornalista e mestranda em Políticas Públicas 



 

em Direitos Humanos, atuante na linha de pesquisa Desigualdades e Promoção 

de Cidadania compõe também o quadro inicial de monitores. O intuito é aumentar 

o quadro para seis monitores no ano inicial, passando a dez nos próximos anos, 

combinando rotatividade saudável com compromisso dos participantes. Ao 

apresentar o projeto diretamente a professores da rede particular e formandos da 

UFF, pretende-se formar uma equipe alinhada e empenhada a levar 

conhecimento a essas escolas. O empreendimento contará com reuniões 

mensais para levantamento e ajustes e comunicação direta através de redes 

sociais. 

 

Vale ressaltar que o interesse do empreendimento restringe-se 

unicamente ao preenchimento do tempo vago dos alunos, ficando fora do 

escopo qualquer lucro financeiro. A ideia prevê como ideal a distribuição 

minimamente equiparada de recursos e oportunidades, urgentes em nossa 

sociedade atual. Encaixa-se portanto no segmento associação, que é uma 

entidade de direito privado, dotada de personalidade jurídica e caracterizada 

pelo agrupamento de pessoas para a realização e consecução de objetivos e 

ideais comuns, sem finalidade lucrativa. As características de uma associação 

são: constituição através de reunião de diversas pessoas para a obtenção de um 

fim ideal, podendo este ser alterado pelos associados; ausência de finalidade 

lucrativa; o patrimônio é constituído pelos associados ou membros e 

reconhecimento de sua personalidade por parte da autoridade competente.  

 

ANÁLISE DE MERCADO 

 

Basta uma rápida e objetiva procura no Google e as reportagens vêm aos 

montes. Nos Colégios Estadual Baltazar Bernadino, em Santa Rosa; Paulo Assis 

Ribeiro (Cepar), no Badu; Rodolpho Siqueira, no Colubandê e Pandiá Calógeras, 

em Alcântara devido à falta de professores os alunos têm poucas aulas durante 

alguns dias. No Ciep 449 Governador Leonel de Moura Brizola, localizado em 

Charitas, os alunos ficaram vinte dias sem aulas devido a um problema no 

transformador. Já no Colégio Estadual Aurelino Leal, no Ingá, frequentemente a 

violência suspende as aulas: tiroteios entre grupos rivais de traficantes de drogas 

no Morro do Palácio, vizinho à unidade de ensino fazem com que os alunos 

tenham que ir mais cedo para casa. Na Escola Mestra Fininha, no Barreto, a 



 

violência também deixou estudantes sem aula, só que por outro viés: bandidos 

invadiram a escola de madrugada e furtaram aparelhos eletrônicos. 

 

Nos dias de hoje a maior parte das escolas particulares de Niterói estão 

na Zona Sul da cidade, com mensalidades de até cinco salários mínimos. Em 

outra ponta estão as escolas municipais, com o cenário anteriormente 

apresentado, descumprindo o mínimo da carga horária imposta legalmente.  

 

Niterói também é berço da Universidade Federal Fluminense, academia 

essa com um sem fim de artigos científico publicados, linhas de pesquisa plurais, 

cursos e corpo discente em franca e larga crescimento. É nesse “mercado” que 

se encontram os subsídios para equiparar os recursos, fazendo com que 

pessoas detentoras de conhecimento através da oportunidade que tiveram 

possam multiplicar para quem tem o acesso ceifado dia a dia. 

 

PLANO ESTRATÉGICO 

 

 A missão da Biblioteca de Aulas é levar conhecimento que preencha as 

lacunas existentes nas grades da escola Municipal Paulo Freire e no Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho, através de uma equipe de monitores 

disponível e engajada. A visão consiste no ideal de equalização: da onde é 

possível que o conhecimento seja disponibilizado no máximo de sua qualidade, 

há a oportunidade de oferecê-lo onde há escassez. Os valores do 

empreendimento são: 

 

 Responsabilidade social; 

 Equalização de oportunidades; 

 Disponibilização de conhecimento; 

 Comprometimento. 

 

 A meta é ministrar vinte aulas no primeiro ano, atingindo cerca de duzentos 

jovens nas duas escolas. Um estreito diálogo com a diretoria e corpo discente 

desses espaços também é imprescindível para a vida útil do projeto, pois é 

através desse contato que será possível fazer acontecer. De posso desse 

conhecimento, a estratégia então é criar um material de comunicação com alto 

padrão de qualidade, com criação de logotipo que caracterize o empreendimento 



 

como marca, e uma apresentação Prezi focada em vender esse produto. Como a 

frente de contato já está aberta nas duas escolas selecionadas, o projeto possui a 

quantidade de aulas ministradas por mês como indicador de sucesso, levando em 

conta o tempo hábil de comunicação entre escola e equipe.  

 

Análise SWOT: 

 

 

MARKETING E VENDAS 

 

A inovação do empreendimento é voltada para o equilíbrio, conceito tão 

distante da sociedade. São incontáveis as pessoas com a real noção da 

precariedade do ensino municipal, desde suas formatação e requisitos 

enfraquecidos, até a ausência de aula devido à falta de professor. Sendo assim, 

nada mais social que a divisão e o acesso disponibilizados pelo projeto. 

 

As temáticas são inesgotáveis, música, pintura, dramaturgia, fatos 

históricos e acontecimentos atuais serão formatados num modelo único e 

padronizado, apto a ser utilizado quando necessário. 

 

Portfólio inicial: 

 



 

Aula 1 - Uma aula que apresente a história do município de Niterói, com 

imagens antigas comparadas a atuais, apresentação dos pontos turísticos e os 

devidos acontecimentos por trás dos mesmos preencheria de forma simples o 

tempo ocioso do aluno, numa temática de fácil apresentação e alta interação, 

no intuito de despertar não só a curiosidade, mas o acesso a informação de 

qualidade. 

 

Aula 2 – Uma a aula de Ciências e Matemática, a proposta é desenvolver, em 

conjunto, um jogo de tabuleiro que pudesse integrar os conceitos das operações 

matemáticas e as características dos elementos da natureza. 

Aula 3 - A partir da música “Maria Maria”, composta e interpretada por Milton 

Nascimento, os estudantes seriam desafiados a aprender a letra e a tocar a 

introdução da canção utilizando a flauta doce. Com essa parte da tarefa 

concluída, pesquisariam sobre a vida do cantor e interpretariam a letra da música 

escolhida, comparando as “Marias” com mulheres que eles conhecem e 

explicando quais eram as características semelhantes à personagem 

apresentada na música, por Milton Nascimento. 

Ferramentas necessárias: 

 Banco de voluntários; 

 Aula multidisciplinar; 

 Qualidade de escola particular na didática. 

 

O projeto é detentor de mobilização coletiva e motivado pelo ganho social, 

e aí está seu maior potencial. Pretende-se o fomento do empreendimento através 

de patrocínio, sendo os maiores concorrentes patrocinadores de outros projetos 

sociais. 

 

PLANO FINANCEIRO 

 

O plano financeiro da Biblioteca de Aulas se dará por meio de 

investimento, que significa, de forma abrangente, aplicação de recursos, tempo, 

esforço, etc. a fim de se obter algo. O investimento inicial e o de manutenção é 

considerado baixo e o recorte temporal feito para operacionalizar o piloto do 

projeto é de um ano. 



 

 

 Investimentos pré-operacionais 

 

MATERIAL JUSTIFICATIVA CUSTO MÉDIO

Notebook Essencial para ministrar as aulas e pesquisar 1.200,00R$               

Mini Projetor Essencial para ministrar as aulas 350,00R$                  

Mochila Específica para notebook Confere segurança ao equipamento 90,00R$                    

Adaptador de tomada Permite plugar-se em qualquer ambiente 10,00R$                    

Material de papelaria
Para confecção de crachás temporários (Monitor e alunos) além 

de material para uso em aula
400,00R$                  

Modem 4G (seis meses) Essencial para ministrar as aulas e pesquisar 720,00R$                  

Cartão de passagem com carga inicial Cobertura ao deslocamento do monitor 100,00R$                  

Pen drive
Necessário a movimentação de arquivos (lista de prença por 

exemplo)
50,00R$                    

"Caixa" Verba destinada a manutenções e emergências
500,00R$                          

Produção de material gráfico
Essencial para apresnetção do projeto nas escolas. Engloba mão de 

obra do designer, criação da apresnetação e criação do logo 800,00R$                          

TOTAL

INVESTIMENTOS PRÉ OPERACIONAIS 

4.220,00R$                                                                                           
 

 

 Projeção de custos e despesas 

 

Custo corresponde ao esforço econômico que se deve fazer para 

operacionalizar um projeto. Sendo assim, os custos para o on going do projeto, 

acima citados, seria o referente ao “caixa”, deslocamento e internet (modem 4G). 

O caixa teria fôlego rotativo, ou seja, ao fim dos quinhentos reais, esse valor seria 

reposto. Num primeiro ano de operação, considerando a baixa incidência de 

manutenção dos equipamentos por serem novos, calcula-se duas reposições, 

totalizando mil reais. Quanto ao deslocamento, a mensuração feita abrange dez 

passagens a cada bimestre, totalizando assim duzentos reais (foram 

desconsiderados os meses de férias escolares). O custo mensal do modem 4G 

possui preço médio de cento e vinte reais, totalizando assim em um ano mil e 

duzentos reais (novamente foram desconsiderados os meses de férias 

escolares). O montante referente a custos é de R$2.400,00. 

 

  A estratégia consiste em apresentar o projeto a investidores em potencial, 

ou seja, pessoas ligadas de alguma forma a educação, que tenham interesse em 

responsabilidade social e poder aquisitivo. O projeto será apresentado 

considerando a estratégia de venda da proposta, embasado pelo material gráfico 



 

e pela argumentação que leva em conta o custo reduzido do patrocínio em vista 

do retorno a custo e longo prazo, uma vez que a biblioteca de Aula pretende 

atingir em média sessenta alunos por mês, totalizando seiscentos no ano, 

excluindo meses de férias escolares e considerando turmas distintas a cada aula. 

 

 Infraestrutura mínima e custo por intervenção 

 

A infraestrutura mínima, apresentada nos investimento pré operacionais e 

considerando o custo do projeto em um ano, calcula-se vinte aulas ministradas 

em um ano, resultando em cento e vinte reais por aula. Vale ressaltar o caráter 

voluntário da mão de obra dos monitores, diferencial do projeto. 
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