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Data: 5/2/19 
 

Ref. – Projeto Empreendedorismo 
 

Srs. pais, 
 

Sabemos que a escola deve preparar o aluno para ser cidadão consciente e autônomo. Assim, é 
também na escola que deve começar a preparação para o empreendedorismo, para o mercado de 
trabalho e para as finanças. 
 

Acreditamos que é possível ensinar ferramentas de gestão e de administração, além de encorajar 
nossos estudantes a serem persistentes e a assumirem riscos em negócios futuros.  
 

Como forma de integrar e ensinar a gerenciar conflitos, além de fomentar o empreendedorismo 
dos alunos antes mesmo de encararem o mercado de trabalho, o Colégio Maria Imaculada 
implantou o Projeto Empreendedorismo, que estimulará a criatividade e aproximará os alunos do 
mundo dos negócios. 
 

Além de preparar para o futuro no mercado de trabalho, a educação que aborda o 
empreendedorismo traz benefícios imediatos às crianças e jovens. Veja alguns desses benefícios: 
 

• Incentivo às ideias criativas e à inovação 
• Estímulo ao comprometimento e à persistência 
• Maior desenvolvimento da autoconfiança 
• Melhor compreensão de responsabilidade 
• Desenvolvimento do senso de liderança 
• Facilidade para a resolução de problemas 
• Maior clareza em relação às noções financeiras 

 

Informações importantes: 
 
 
 

 

 

Conto com a participação de todos! 
 

Camila D’Amico 
Coordenadora Pedagógica – Seg. 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AUTORIZAÇÃO 

 

Autorizo o (a) estudante ______________________________________________, do _____ ano, a 
participar do Projeto Empreendedorismo. 
 

Obs.: Entregar autorização até dia 8/2/19 (sexta-feira). 
 

Ass. do responsável: __________________________________________ 

- Inscrição gratuita. 
- Início do projeto: a partir de 11/2/19. 
- 6ºs e 7ºs anos: às segundas-feiras das 13h20 às 14h50. 
- 8ºs e 9ºs anos: às quintas-feiras das 13h20 às 14h50. 
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