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GUIA ESSENCIAL
PRA NOVOS 
EMPREENDEDORES

Um manual [totalmente] prático para inspirar 
você a empreender e a transformar seus 
sonhos e projetos em realidade.

Este guia é dedicado aos realizadores de mente inquieta e espírito 
aventureiro de todo o mundo. Comece agora a explorar.
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O mundo está passando por 
transformações
Em áreas como tecnologia, comunicação, 
saúde, educação há pessoas comuns 
empreendendo e criando projetos, 
produtos e serviços incríveis.
Empreender não significa apenas abrir 
um negócio. Empreendedores tem a capacidade de realizar e não aceitam 

a realidade de forma resignada. 
Quando você descobre o 
empreendedorismo, primeiro se depara 
com uma vontade: algo anterior à 
ideia. E a vontade será a mola 
propulsora para começar.  

O mundo está passando 
por transformações. Em 
áreas como tecnologia, 
comunicação, saúde, edu-
cação há pessoas comuns 
empreendendo e criando 
projetos, produtos e serviços 
incríveis. 

Empreender não significa 
apenas abrir um negócio. 
Empreendedores tem a ca-
pacidade de realizar e não 
aceitam a realidade de 
forma resignada. Quando 
você descobre o empre-
endedorismo, primeiro se 
depara com uma vonta-
de: algo anterior à ideia. E 
a vontade será a mola pro-
pulsora para começar.

Em um ambiente repleto de 
inovação, nossa proposta 
é ajudá-lo a desenvolver o 
espírito empreendedor em 
você e nos seus alunos. Por 
isso vamos compartilhar fer-
ramentas para o ensino e o 
aprendizado do empreen-
dedorismo. 

O termo ferramenta deriva 
do latim: um utensílio ou dis-
positivo para realizar algu-
ma tarefa. No nosso caso, 
trata-se de um método, 
um quadro, um formulário, 
um roteiro para organizar 
o pensamento e solucionar 
problemas.





Ele contém as ferramentas do 
Volume 1 do Guia Essencial 
para Novos Empreendedores. 
O Guia é uma publicação que 
tem a proposta de ajudar as 
pessoas a tirarem suas ideias 
do papel e empreenderem seus 
sonhos. 

Faça download dos 4 guias nos sites: www.academiasebrae.com.br  ou www.sebraemg.com.br/atendimento 

O livro Descoberta é um mapa 
para transformar paixão 
em propósito e conectar 
seus talentos a novas 
oportunidades, projetos, 
trabalho, negócios.
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Conheça tudo o que vai precisar reu-
nir para aplicar as missões com seus 
alunos.

Sugerimos aqui uma média. Administre 
o início e término das atividades respei-
tando o ritmo da turma e o tempo que 
você tem disponível.

Preparamos alguns conselhos rápidos 
que poderão ajudá-lo a potencializar 
ao máximo o aprendizado dos seus 
alunos.

Quer saber mais sobre o conceito por 
trás das missões? Baixe nosso guia e 
leia as páginas indicadas ou acesse os 
materiais extras.

Indica que a atividade deve ser desen-
volvida individualmente.

Indica que a atividade deve ser realiza-
da em pequenos grupos. 

As missões foram estruturadas como ferra-
mentas e fazem parte do conteúdo do guia. 
O que apresentamos é um material no for-
mato faça você mesmo com notas explican-
do como explorar cada atividade de forma 
interessante em sala de aula. 

Sabemos que seu tempo é precioso. Por essa 
razão, as atividades poderão ser desenvolvi-
das no seu ritmo, de acordo com o seu tem-
po, na ordem e momento que julgar mais 
adequados. Separe um tempo para enten-
dê-las e se sentir necessidade de fazer ajus-
tes, faça! 

Como professor, não se apegue só às ex-
plicações do material, você pode [e deve] 
criar sua própria forma de inovar na sala de 
aula. 

Comece! Enxergue tudo como experimenta-
ção e aproveite os materiais para rabiscar, 
estudar, anotar, criar! Mergulhe nesse mun-
do de possibilidades e ajude seus alunos a 
construírem, desconstruírem e reconstruírem 
ideias. O resultado será uma geração de em-
preendedores capaz de mudar o mundo. 

Compartilhe suas sugestões de aplicação ou 
envie suas dúvidas para o email:
gene@sebraemg.com.br

Para facilitar sua vida,
você vai encontrar alguns ícones: 

Conte conosco!
estaremos por perto.
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conecte os pontos da sua vida

passo a passo

TEMPO

45 minutos

dicas

Faça com que seus alunos descubram, através das maio-
res conquistas e melhores momentos de suas vidas, os mo-
tivos que fizeram com que essas experiências fossem mar-
cantes e inesquecíveis. 

1. Peça para que seus alunos reflitam e anotem, em uma 
folha de papel em branco, todas as grandes conquistas e 
desafios que tiveram ao longo da vida. 

Que tal preencher o formulário a partir da sua própria his-
tória? Cite um momento de sentimento positivo e um ne-
gativo. Destaque o que aprendeu com essa experiência. 
Os alunos tem uma compreensão melhor da aplicação 
do exercício quando aprendem por meio exemplos reais 
do professor. 

2. Sugira que organizem os fatos na ordem cronológica 
em que eles aconteceram. 

3. Entregue o formulário e solicite que registrem os fatos 
no campo “Marcos/Realizações”. Oriente-os a destacar 
os sentimento positivos na parte superior e as emoções ne-
gativas na parte inferior. 

4. Estimule para que alguns, voluntariamente, comparti-
lhem suas experiências. 

5. Dê 10 minutos para todos revisarem o que foi preenchi-
do.

Baixe o volume 1 e leia 
da página 19 a 26.

13

materiais

saiba mais

individual

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha
•Música com uma “pega-
da” emotiva



MISSÃO 1
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Infância/
 

educação básica Juventude/
 

formação pro�ssional Início de carreira/
 

independência �nanceira Os próximos 5 anos/
 

planos e sonhos

!

+

-

Situação:        em andamento                         cumprida

Pense sobre as realizações das quais você se orgulha como ponto de 
partida. Separamos quatro grandes momentos de vida. Se não estiver 
adequado à sua realidade, mude-os! Para cada um, escreva os marcos e 
suas realizações importantes, tente lembrar-se de como se sentiu, registre 
no quadro e, ao terminar, destaque os sentimentos mais recorrentes.





LIVROS E SITES

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

Incentivar seus alunos a identificarem seus assuntos favori-
tos pode ajudá-los a descobrir suas áreas de maior interes-
se. Peça que preencham o formulário da atividade como 
um exercício de autoconhecimento.  

1. Oriente seus alunos a listar seus livros e websites favoritos. 
Faça com que pensem e escrevam pontos comuns rela-
cionados a esses livros e sites. 

Pela simplicidade, a atividade pode ser feita em casa e 
discutida em sala de aula. Que tal ampliar as possibilida-
des desse exercício? Além de livros e sites, sugira que iden-
tifiquem também hobbies, disciplinas, profissões, etc. Fazer 
conexões com aquilo que se gosta ajuda a encontrar nos-
so propósito e iniciar novos projetos. 

2. Estimule o debate e finalize com exemplos de uma ou 
duas pessoas da turma.

Baixe o volume 1 e leia 
da página 19 a 26

16

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha

individual



MISSÃO 2

LIVROS E SITES

Livros favoritos:

Websites favoritos:

Assuntos em comum:

Situação:        em andamento                         cumprida

Conhecer seus temas favoritos ajuda você a pensar sobre quais áreas gostaria 
de trabalhar. Descreva seus livros e websites favoritos. Quais os temas princi-
pais em cada um deles? Quais assuntos em comum entre eles caracterizam o 
seu interesse?







AUTOIMAGEM

passo a passo

TEMPO

30  minutos

dicas

O objetivo é ajudar seus alunos a, individualmente, cons-
truírem uma visão de futuro para si mesmos e aumentar a 
autoestima e confiança. 

1. Peça para que os alunos se olhem em um espelho ou 
em algum outro tipo de superfície reflexiva (a tela do smar-
tphone, por exemplo) por pelo menos 3 minutos. 

3. Depois peça para que preencham o formulário da ati-
vidade. 

Esta atividade tem resultados mais interessantes se feita 
sozinha, com calma e em ambiente tranquilo. É também 
um ótimo exercício para ser realizado em casa e debatido 
em sala de aula. 

2. Oriente para que pensem quais características e adjeti-
vos mais marcantes enxergam ao se olharem no espelho 
e como se vêem no futuro.

4. Faça o fechamento, pedindo para que cada um fale 
somente um adjetivo e como se enxerga no futuro. Termi-
ne destacando e valorizando as forças de cada um. Baixe o volume 1 e leia 

da página 19 a 26

20

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha
•Espelho (opcional)

individual



MISSÃO 3  
 AUTOIMAGEM

Situação:        em andamento                         cumprida

Ao olhar no espelho, como você se vê? Você é um professor, uma advo-
gada, um agricultor orgânico, uma editora de livros? Como você se vê 
será uma âncora para mantê-lo concentrado no que é importante. Escre-
va na ilustração do espelho como você se vê: seus traços, as atitudes e 
comportamentos mais marcantes.





FELICIDADE

COMO
POTENCIALIZAR

SUA



FELICIDADE

COMO
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SUA





O que você precisa para ser feliz?

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

A felicidade acontece aqui e agora! O objetivo dessa mis-
são é deixar claro para os alunos que eles não precisam 
“esperar” para serem felizes somente após obterem algu-
mas realizações. Quebre o mito de que a felicidade só 
vem a partir de grandes conquistas. 

1. Explique o exemplo da atividade que está no livro, apre-
sentando as possibilidades de como a felicidade pode ser 
alcançada. 

3. Após o preenchimento, desenhe várias setas apontan-
do para a palavra final “felicidade” e reforce que a felici-
dade não é feita das conquistas, mas sim um estado de 
espírito para alcançar essas conquistas. 

Seja firme em descontruir o “conceito equivocado” de 
que a felicidade é apenas uma sequencia linear de rea-
lizações. 

2. Em seguida peça para que os alunos escrevam os seus 
próprios caminhos. 

Baixe o volume 1 e leia 
da página 51 a 55

26

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha

individual



MISSÃO 1
O QUE VOCÊ PRECISA PARA SER FELIZ? 

Abaixo, colocamos um exemplo de como alcançar sua felicidade passo a passo.

A seguir, preencha seu caminho para a felicidade, mas lembre-se de ser feliz AGORA.

crescer a empresa

aposentar cedo

passar mais tempo 
com a família

FELICIDADE

FELICIDADE

conseguir um  
ótimo trabalho

ganhar dinheiro

comprar uma casa

conseguir um  
namorado(a)

encontrar uma  
alma gêmea

casar

ter mais saúde

correr mais rápido

correr uma 
maratona

Situação:        em andamento                         cumprida







#Alegria do dia

passo a passo

TEMPO

21 dias

dicas

Pequenas atitudes diárias podem eliminar os sabotado-
res da sua vida. De acordo com a pesquisa do psicólo-
go Shawn Achor, se treinar por 3 semanas seguidas, você 
pode “reprogramar” seu cérebro. Esta atividade vai aju-
dar a criar um hábito de felicidade nos alunos.

1. Explique o objetivo da missão para os alunos, assim 
como as quatro possíveis atividades que eles poderão re-
alizar.

3. Deixe os alunos à vontade, caso alguém queira fazer 
mais de uma das tarefas propostas. 

Passe para os alunos o vídeo da palestra no TED do psicó-
logo Shawn Achor – O segredo feliz para trabalhar melhor. 
http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_se-
cret_to_better_work?language=pt-br

Que tal compartilhar essa atividade em grupos do face-
book, whatsapp ou twitter? Geralmente a sensação de al-
cançar resultados em grupo traz mais comprometimento.

2. Deixe claro que eles precisam fazer somente 1 ativida-
de diariamente, porém ela precisa ser a mesma durante 
os 21 dias.

Baixe o volume 1 e leia 
da página 58 a 61

30

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha

individual



MISSÃO 2 
 #ALEGRIA DO DIA

- Listar três coisas pelas quais você é agradecido;
- Escrever uma mensagem positiva para alguém;
- Meditar em sua mesa por dois minutos; 
- Se exercitar por 30 minutos; 

21 DIAS DE ALEGRIAS

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

6

11

16

21

1

7

12

17

2

Situação:        em andamento                         cumprida

Use nosso guia de atitudes diárias para eliminar os sabotadores da sua vida. 
De acordo com o psicólogo Shawn Achor, se você treinar por 3 semanas 
seguidas, você pode “reprogramar” seu cérebro. Faça pelo menos uma das 
atividades por 21 dias e compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag 
#alegriadodia. 







#generosidade

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

O trabalho voluntário melhora a felicidade, faz bem corpo 
e à mente. Essa missão irá ajudar seus alunos a descobri-
rem qual o tipo de ação voluntária que melhor se ajusta 
ao perfil deles para que a coloque em prática imediata-
mente. 

1. Peça para que os alunos leiam o quadro que explica 
os tipos de trabalho voluntários e escolham aqueles que 
sejam mais adequados ao perfil de cada um.

3. Estimule-os a traçar um plano definindo onde, quando, 
como e para quem irão desenvolver essas ações voluntá-
rias.

Criar um grupo em uma rede social pode ajudar a man-
ter o compromisso e o entusiasmo dos alunos para realizar 
essa atividade. 

2. Sugira que cada um estabeleça uma meta individual e 
compartilhe com a turma. 

Baixe o volume 1 e leia 
da página 58 a 61

34

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha
•Papel

individual



MISSÃO 2  
                      #GENEROSIDADE

DISPONIBILIDADE ATIVIDADE PERFIL ONDE COMEÇAR

Presencial Palestras, recreação, 
visitas em hospitais, 
apoio em cozinhas, 
manutenção nas sedes 
de projetos sociais

Organizado, 
comunicativo, 
gosta de lidar com 
pessoas e não tem 
medo de pôr a mão 
na massa

Hospitais, creches 
e cozinhas 
comunitárias

Contínuo Atividades em abrigos 
e asilos, contação de 
histórias em hospitais, 
recepção em museus  
e bibliotecas, atividades 
culturais, apoio 
administrativo, atividades 
esportivas e culturais, 
oficinas educativas

Disciplinado Abrigos, asilos, 
creches, hospitais

Pontual Eventos, festas, 
campanhas, visitas, 
mutirões, oficinas

Todos os perfis Todas as ONGs 
e instituições de 
caridade

Pouco tempo Mobilização e captação 
de recursos, organização 
de campanhas, levantar 
fundos, contabilidade

Articulado e 
comunicativo

Todas as ONGs 
e instituições de 
caridade

À distância Digitação, tradução, 
alimentar mídias sociais, 
responder cartas, realizar 
pesquisa na internet, 
cuidar de sites, doar 
dinheiro e materiais

Tímido Todas as ONGs 
e instituições de 
caridade, TED,  
Khan Academy

Situação:        em andamento                         cumprida

O trabalho voluntário melhora a felicidade, faz bem ao coração, ao 
sistema imunológico e aumenta a expectativa de vida. Preparamos 
uma missão que vai ajudá-lo a escolher o melhor tipo de ação voluntá-
ria e o mais importante: colocá-la  em prática.

Para escolher por onde começar montamos esta tabela para ajudá-lo 
a encontrar o trabalho voluntário ideal para você. Depois é só procurar 
a instituição mais próxima da sua casa, oferecer ajuda e ser mais feliz.
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declaração de propósito

passo a passo
TEMPO

40 minutos

dicas

Essa missão orienta os alunos a definirem e terem maior 
clareza do seu propósito. Nesse exercício o propósito é 
explorado pelas atividades que mais gosta de fazer, pela 
forma como ajuda as pessoas e quem se ajuda. A interse-
ção entre esses três elementos em uma declaração é o 
resultado dessa missão. 

1.  Peça para que os alunos comecem registrando as ativi-
dades que mais gostam de fazer e preencham a primeira 
etapa da atividade. 

3. Após preencherem os três quadros, peça para que ten-
tem formular declarações que contemplem um elemento 
de cada frase. Quanto mais frases criarem, melhor. 

4. Finalmente, oriente-os para que elaborem uma frase 
como sua declaração oficial de propósito. Peça para 
que alguns voluntários leiam em voz alta essa declaração 
para o grupo. 

Apresente um exemplo para que eles compreendam a 
atividade. Dê preferência a algo ligado a sua função ou 
trabalho como professor. 

Faça perguntas provocativas para que a atividade não 
se torne superficial. 

2. Solicite que preencham verbos no segundo quadro 
em como ajudam ou gostariam de ajudar as pessoas e 
no terceiro quem são as pessoas que gostariam de ajudar 
(clientes). 

Baixe o volume 1 e leia 
da página 33 a 37

40

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha

individual



MISSÃO 1
                      DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Utilize a frase abaixo para criar o seu propósito. Substitua os espaços em branco 
pelas palavras do exercício.

Eu gostaria de                                  as/os                               fazendo                                          .

ATIVIDADES    (verbo) Descreva 3 ou 4 atividades que você mais gosta.

AJUDA             (verbo)  Use 3 ou 4 palavras para descrever especificamente como você vai ajudar os outros.

PESSOAS        (substantivos) Descreva pessoas ou grupos com quem você gostaria de passar seu tempo.

verbo clientes

Eu gostaria de
ajudar 

(verbo)
pessoas 

(substantivo)
fazendo a atividade 

(verbo)

atividades

Situação:         em andamento                       cumprida

Conheça um método objetivo, para orientar a definição do propósito. Foi o mais 
perto que conseguimos de uma fórmula matemática: atividades + pessoas + 
oferta de ajuda. Identifique suas motivações através das atividades que gosta 
de fazer, como gosta de ajudar as pessoas e quem são estas pessoas. Na próxi-
ma página formule sua declaração de propósito combinando os três quadros.







propósito em 5 perguntas

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

Nessa atividade o propósito é definido pela transformação 
que geramos nas pessoas ao nosso redor. Ao realizar essas 
5 perguntas de forma estruturada conseguimos orientar os 
alunos a pensarem sobre o seu propósito. 

1.  Informe aos alunos que essa atividade será conduzida 
em voz alta. Você fará a pergunta e eles devem respon-
dê-la em silêncio. 

3.  Conduza as 5 perguntas da mesma maneira. Ao final 
sugira que um ou mais alunos compartilhem com os de-
mais suas respostas. 

Preencha o quadro com um exemplo real ou do guia e 
apresente-o para facilitar o entendimento da  turma.

Envolva a todos para que o exercício se torne uma ativi-
dade divertida e instigante

2.  Dê tempo suficiente para que todos reflitam e encon-
trem a melhor resposta para cada questão.

Baixe o volume 1 e leia 
da página 33 a 37

44

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha
•Papel

individual



MISSÃO 2  
                      PROPÓSITO EM 5 PERGUNTAS

Quem é você?
Eu sou o Professor Xavier

Ensino

Faço para os mutantes

Aceitação na sociedade  
e controle dos superpoderes

Convivência pacífica entre  
mutantes e seres humanos

Quem é você?

O que você faz? O que você faz?

Para quem você faz? Para quem você faz?

Quais são as necessidades dessa 
pessoa?

Quais são as necessidades dessa 
pessoa?

Qual transformação você espera 
nessa pessoa?

Qual transformação você espera 
nessa pessoa?

Situação:        em andamento                         cump rida

Aprenda outra técnica para definir seu propósito. Responda o que vier à 
mente. Muitas vezes já sabemos o que queremos, só precisamos dar uma 
chance para expor nossas ideias. Preparamos um exemplo com o Professor 
Xavier, personagem dos quadrinhos e do cinema que lidera uma escola 
para heróis mutantes (saiba mais sobre ele no fim do guia).







faça você mesmo seu círculo dourado

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

A atividade do Círculo Dourado [ou Golden Circle em in-
glês] tem como objetivo apresentar uma ferramenta sim-
ples e ponderosa para ajudar seus alunos a entender o 
seu propósito e alinhá-lo ao que fazem e como fazem.

1.  Peça para que os alunos preencham o círculo de den-
tro para fora começando com o “Porque”.

3. Em seguida, peça para que preencham com verbos 
como eles poderão executar esse propósito no dia a dia. 

4.  E na última etapa para que preencham o seu “O que” 
com as atividades que eles irão realizar.

5.  Encerre solicitando para que cada um construa uma 
narrativa do “porque” até o “o que” e compartilhe essa 
história com a turma.

O segredo para utilizar o Círculo Dourado é pensar de 
“dentro para fora”, ou seja, do “Porque” para o “O que”. 
Reforce para que os alunos sigam essa ordem.

Preencha o quadro com um exemplo real ou do guia e 
apresente-o para facilitar o entendimento da turma.

2.  No círculo interno “Porque”, oriente para que escrevam 
a declaração de propósito descoberta nas atividades an-
teriores. 

Baixe o volume 1 e leia 
da página 41 a 46

48

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha
•Post-its e canetinhas 
  (opcional)

individual



MISSÃO 3
                      FAÇA VOCÊ MESMO O SEU CÍRCULO DOURADO

Situação:         em andamento                     cumprida

PORQUÊ

COMO

O QUÊ

Agora é hora de você construir o seu Círculo Dourado. Que tal usar blocos 
autoadesivos como post its para ter liberdade de experimentar? Você 
pode querer mudar algo, e isso é absolutamente normal. Divirta-se!







sucesso com próposito

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

Agora que os seus alunos descreveram o propósito, che-
gou o momento de aumentarem o seu nível de autoco-
nhecimento. Assim eles poderão utilizar habilidades, inte-
resses e aspectos da sua personalidade para transformar 
seu propósito em realidade.

1.  Comece pedindo aos alunos que preencham o primei-
ro círculo listando o maior número de atividades nas quais 
eles se destacam e se consideram bons. 

3.  Oriente para que encontrem e avaliem as interseções 
entre os três cícrulos.

Dê exemplos reais para facilitar o entendimento da ativi-
dade.

Faça perguntas para estimulá-los a terem reflexões mais 
profundas.

2.  Em sequencia eles devem preencher o que mais gos-
tam de fazer? E por último coisas que são úteis e das quais 
as pessoas precisam ou desejam.

Baixe o volume 1 e leia 
da página 41 a 46
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materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha
•Post-its e canetinhas 
  (opcional)

individual



MISSÃO 4
                      SUCESSO COM PROPÓSITO

Situação:        em andamento          cumprida

Do que as pessoas precisam?

 

 

Situação:        em andamento                         cumprida

Use suas habilidades, interesses e aspectos da sua personalidade para 
tornar seu propósito realidade. O que você gosta de fazer? Nem sempre 
sua atividade favorita é aquela que você faz melhor ou aquela de que as 
pessoas mais precisam. No que você é bom? Que tal aproveitar uma ativi-
dade na qual já tem uma habilidade? Do que as pessoas precisam? Suas 
atividades, projetos, serviços ou produtos devem atender a demanda das 
pessoas.

No que você é bom?Você 
pode não gostar de algo em 
que você é muito bom.

O que você gosta de fazer?
você pode não ser muito bom 
em algo que você gosta 
muito.

As pessoas podem precisar de 
algo que você não gosta de fazer.







potencialize seu propósito    

passo a passo

TEMPO

7 dias

dicas

Após mergulhar nas atividades de autoconhecimento, os 
alunos podem ir para a rua e se conectarem com as pes-
soas. Essa missão tem com objetivo fazê-los experimentar 
no mundo real o que fizeram na sala de aula. 

1. Explique a atividade para os alunos conforme as instru-
ções que estão no formulário.

3. No retorno, solicite para que compartilhem suas melho-
res histórias e aprendizados. 

Destaque a importância de sair da zona de conforto e se 
conectar com pessoas.
 
Promova uma competição saudável estimulando e reco-
nhecendo os alunos que conseguiram mais conexões e 
aplicações interessantes desse aprendizado. 

2. Peça para que realizem as tarefas em um período de 
uma semana.

Baixe o  volume 1 e leia 
da página 41 a 46

56

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade

individual



MISSÃO 4

POTENCIALIZE SEU PROPÓSITO

Preparamos 6 atividades para você sair da sua zona de conforto e colocar seu 
propósito em prática!

O QUE VOCÊ GOSTA DE FAZER?
 

NO QUE VOCÊ É BOM?
     

    

DO QUE AS PESSOAS PRECISAM?
     

     

     

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                         cumprida

Pesquise por pessoas de sucesso nas suas atividades favoritas. Leia 
sobre as histórias de vida e carreira e veja como conseguiram transfor-
mar desejo em trabalho.

Faça um curso ou leia um livro sobre uma das atividades nas quais você 
já é bom. Ao aprimorar sua técnica você descobrirá motivos nos quais 
você tem prazer em executá-la e novas formas de adicionar mais valor.

Aplique seu aprendizado. Tente praticar ao máximo a execução de 
algo. Pode ser o desenvolvimento do protótipo de um produto, realizar 
uma palestra, ou até mesmo escrever um artigo. O importante é não 
ficar parado.

Compartilhe os resultados da aplicação do seu aprendizado com fami-
liares, amigos e até mesmo nas redes sociais. Observe a reação das 
pessoas, veja como melhorar sua entrega.

Converse pessoalmente com 3 pessoas fora do seu círculo de amiza-
des. Tente descobrir se, relacionado a sua atividade favorita ou à ativi-
dade em que você é bom, há demandas e necessidades que pode-
riam ser realizadas e remuneradas.

Pesquise se em outros países há empresas ou pessoas que exercem 
estas atividades de forma similar.
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COMO
empreender
de maneira



COMO
empreender
de maneira





rede de contatos

passo a passo

TEMPO

50 minutos

dicas

Ninguém consegue vencer sozinho. Todos nós precisamos 
nos conectar para criar. E para ter sucesso nessas cone-
xões é importante estar preparado. Essa atividade vai 
orientar seus alunos a começar a construir de maneira in-
teligente uma rede de relacionamentos.

1.  Para aplicação na sala de aula, vamos experimentar 
apenas a atividade do Pitch (não sabe o que é um Pitch? 
Leia a explicação na página ao lado)

3.  Forme pares entre os alunos e peça para que prati-
quem uns com os outros. Oriente para que cada pessoa 
da dupla dê feedback sobre a atuação do colega.

4.   Peça para que troquem os pares. Assim todos poderão 
treinar com mais pessoas. 

5. Finalmente, oriente-os a reescrever o pitch após os 
aprendizados com a prática em sala. Solicite que três vo-
luntários apresentem em um minuto seu Pitch para a tur-
ma. Reforce positivamente a iniciativa com aplausos e 
elogios. 

Estabeleça um prazo de até 30 dias para que os alunos 
completem as demais atividades, assim, eles não correm 
o risco de adiarem essa etapa tão importante.

Sugira para que sempre façam o “pitch pessoal” com pes-
soas novas para testarem e praticarem. 

2.  Peça para que os alunos escrevam um discurso inte-
ressante com alguns elementos básicos: quem ele é, qual 
seu propósito, o que faz, como pode ajudar as pessoas, 
suas habilidades e características mais marcantes. Sugira 
que eles recuperem o que fizeram nas missões anteriores.

Baixe o volume 1 e leia 
da página 65 a 71

62

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha
•Papel

individual



Cadastre seus 
contatos em uma 

agenda virtual (ex.: 
cloud, gmail, mail 

chimp).

Seja relevante! 
Pense em uma 
forma de ser 

interessante e gerar 
valor para as 

pessoas.

Participe de um 
congresso, palestra 
ou workshop de um 

tema do seu interesse, 
e se relacione lá com 

3 novas pessoas.

Estruture um pitch 
de 1 minuto.

Confeccione um 
cartão de visitas

Estimule. Faça algo 
por alguém antes 

de pedir algo.

MISSÃO 1
                      REDE DE CONTATOS

Situação:        em andamento          cumprida

1.  Seja claro e vá direto ao assunto.
2.   

3.  Pratique, pratique e pratique até se tornar uma apresentacão natural.
4.   

VOCÊ

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                         cumprida

Um pitch é uma apresentação de até 60 segundos que permite que outras pessoas saibam quem 
você é, seu projeto ou ideia. É uma “conversa de elevador” com foco profissional, em vez de falar do 
clima. Como a oportunidade para um pitch pode surgir a qualquer momento:

Crie um discurso simples: quem é e o que faz, seus diferenciais, e faça seu ouvinte querer saber mais 
sobre você.

Além das palavras, sua postura corporal, tom de voz e apresentação pessoal influenciam na 
apresentação.







mentoria

passo a passo
TEMPO

30 minutos

dicas

Uma característica importante de qualquer empreende-
dor é saber ouvir. Ter os conselhos certos e as pessoas cer-
tas ao seu lado pode ser decisivo para sua ideia, proje-
to ou negócio darem certo.  O objetivo dessa missão é 
encorajar os alunos a buscarem um mentor externo para 
auxiliá-los no seu desenvolvimento como empreendedor. 

1.  Peça para que os alunos leiam as instruções e preen-
cham o quadro com o nome e qualidades do mentor.

3.   Estabeleça uma data limite (em torno de uma sema-
na) para que eles agendem sua primeira sessão de men-
toria. Após esse prazo, planeje um momento para que to-
dos compartilhem os aprendizados e ganhos obtidos com 
a conversa. 

Reforce para que procurem pessoas da região que ad-
mirem profissionalmente.  Esclareça que não precisa ser 
alguém famoso, mas alguém que tenha obtido sucesso 
em sua área de atuação e que o acesso seja de fácil.

2.  Organize a turma em pequenos grupos e oriente-os 
para que elaborem perguntas interessantes para os possí-
veis mentores. 

Baixe o volume 1 e leia 
da página 65 a 71

66

materiais

saiba mais

COLETIVO

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha



MISSÃO 2  
                      MENTORIA

  

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                         cumprida

Ter os conselhos certos das pessoas certas pode ser decisivo para sua ideia, 
projeto ou negócio. Um mentor dá suporte e encoraja que você desenvolva 
seu potencial. São pessoas que nos passam ideais, lições, atitudes e sabedo-
ria. Pode ser seu pai, um professor, um ex-chefe, um colega, seu avô ou qual-
quer pessoa que inspira você.

EMPREENDEDOR INSPIRADOR  Entre os seus amigos ou profissionais da região escolha uma pessoa que você 
admira profissionalmente. Não precisa ser alguém famoso, mas alguém que tenha obtido sucesso em alguma área 
e que seja de fácil acesso.

QUALIDADES  Escreva as qualidades que você admira nessa pessoa e como esta qualidade pode ajudá-lo a 
conquistar seus objetivos.

PERGUNTAS  Estruture perguntas e dúvidas para uma primeira conversa com essa pessoa. Assim você aproveita 
ao máximo o tempo ao lado dela e tira proveito da mentoria.

CONTINUIDADE  Faça acontecer! Siga alguns dos pontos da conversa com o seu mentor e volte para um acom-
panhamento com ele. As pessoas se sentem valorizadas quando têm retorno de uma conversa. Quem sabe você 
não ganha um mentor para ajudá-lo em todo o processo?







effectue-se

passo a passo

TEMPO

50 minutos

dicas

Baseada na metodologia Effectuation da pesquisado-
ra em empreendedorismo Saras Sarasvathy, essa missão 
tem como objetivo ajudar os alunos a começarem rápido, 
com poucos recursos e principalmente terem sucesso efe-
tivo em suas ações empreendedoras.

1.  Oriente os alunos a preencherem o centro do quadro: 
“Comece com o que se tem” descrevendo as caracte-
rísticas, habilidades, experiências e recursos que eles já 
possuem. Lembre a todos que nas missões anteriores boa 
parte dessas questões foram respondidas. 

3.  No campo “Explore possibilidades” o objetivo é uma 
ideação para gerar as mais diversas alternativas de atu-
ação. 

4.  Para preencher o bloco “Cresça por meio de parce-
rias” identique sua rede de suporte, isto é, pessoas, em-
presas e instituições que poderão ajudá-lo a transformar 
ideias em realidade. 

5.  Finalize com o bloco “O futuro é imprevisível” definindo 
metas de resultados a curto e médio prazo. 

O segredo dessa missão é fazer com que todos os blocos estejam co-
nectados. Portanto, não deixe seus alunos perderem o foco. 

Você pode orientá-los a usar os blocos autoadesivos com um código 
de cores. Por exemplo, a cor amarela para aquilo que já tem ou está 
validado e a cor vermelha para pontos que querem alcançar. 

Lembre-os de que o quadro é uma estrutura viva e que deve ser revi-
sado e atualizado sempre que necessário.

2.  Em seguida, peça para que escrevam no item “Defina 
perdas aceitáveis” até que ponto estão dispostos a ir se as 
coisas não funcionarem. 

Baixe o  volume 1 e leia 
da página 75 a 80
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materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha
•Post-its e canetinhas
  (opcional)

individual



Situação:        em andamento          cumprida

Explore as possibilidades
Quais possibilidades você pode explorar a partir de agora? Como usar o que você tem na mão e criar 

valor parar as pessoas? Escreva como dar os primeiros passos e comece a exploração.

O futuro é imprevisível
O futuro é imprevisível mas você pode criá-lo. Anote todas as metas que você 

precisa alcançar no curto e médio prazo, para construir seu futuro.

MISSÃO 3
EFFECTUE-SE

Cresça por meio de parcerias
Quem pode ajudá-lo a dar os primeiros passos? Liste as pessoas e empresas que podem 

ajudar você a viabilizar suas ideias e projetos e a entregar sua proposta de valor.

Defina perdas aceitáveis
Até onde você consegue ir sem desistir? Anote tudo aquilo que está disposto a abrir mão 

até obter resultados: dinheiro, tempo e o período máximo até obter retorno.

Preencha o canvas (quadro) abaixo com os 5 princípios do effectuation. Use post-its 
para começar a transformar seu propósito e suas ideias em práticas!

está na palma da sua 

mãos: habilidades, 

Comece com o que se tem

Não sabe por onde começar? A resposta 

mão! Descreva o 

que você tem nas 

competências, recursos e experiências.





descoberta final

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

O maior objetivo dessa missão é manter a motivação dos 
alunos. É o momento deles refletirem sobre o propósito, 
listar as lições aprendidas e compartilhá-las com outras 
pessoas. 

1.  Leia as orientações da missão no formulário ao lado.

Organize uma sessão de lições aprendidas  para que os 
alunos apresentem em sala de aula o que aprenderam 
ao longo de todo o processo. Assim você valoriza e reco-
nhece o esforço realizado até o momento. 

2.  Acompanhe e estimule os alunos a executarem as ta-
refas. Sugira que eles compartilhem nas redes sociais os 
resultados. 

Baixe o volume 1 e leia 
da página 65 a 71 
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materiais

saiba mais

•Formulário da atividade
•Lápis e borracha

individual



MISSÃO 4  
                      DESCOBERTA FINAL

PROPÓSITO
  Compartilhe sua declaração de propósito com pelo menos 5 pessoas 

  

FELICIDADE
 Convença mais 3 pessoas a realizarem a missão #alegriadodia.

ATITUDE EMPREENDEDORA
  

  

  

Situação:        em andamento          cumprida

EI, SE QUISER, DESTAQUE A PÁGINA AO LADO E COLE NA SUA PAREDE.

Vamos propor uma última missão (por enquanto!). É importante manter sua energia 
até aqui. E para aprender, nada melhor que ensinar. Compartilhe com amigos e 
familiares seu aprendizado. Quais resultados conquistou? Qual desses aprendizados 
precisa praticar?

dentro e fora da sua rede de contatos.

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                         cumprida

Execute pelo menos uma atividade relacionada a sua declaração de 
propósito. Faça um registro fotográfico e publique nas redes sociais.

Compartilhe seus resultados com amigos e incentive pelo menos mais 
uma pessoa a ler e executar as atividades e missões do guia.

Descreva pelo menos um resultado que você alcançou durante a 
execução das missões.

Faça uma lista com os 3 itens mais importantes que aprendeu até 
agora.
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