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JUSTIFICATIVA. 

 O SEBRAE desenvolve o Programa de Educação Empreendedora do 
qual o Jovens empreendedores Primeiros Passos é integrante. Este é 
direcionado para o ensino fundamental e tem como o objetivo 
incentivar o comportamento empreendedor nas crianças. Num 
cenário futuro, o empreendedorismo deve ser sustentado por valores 
como ética, cidadania, cooperação, cultura da inovação e respeito à 
natureza. 

  Acredita-se no poder transformador da educação. Na 
possibilidade de promover uma revolução invisível na sociedade 
brasileira, formando uma cultura empreendedora que valorize a 
preocupação com o próximo, as boas práticas comerciais, as 
relações em que todos ganhem e o desenvolvimento comum. A 
criança e o jovem devem ser protagonistas das próprias vidas! Afinal, 
empreender é fazer acontecer! 

 



PÚBLICO ALVO. 

 Diretamente 48 alunos, sendo, 23 do primeiro 

ano “A” e 25 alunos do primeiro ano “B” e 

demais alunos da escola, indiretamente. 

 Comunidade escolar, pais e familiares. 

 



OBJETIVOS 

 

 Geral  

 - Incentivar o empreendedorismo. 

   

 Específicos 

 - Aguçar a criatividade, oralidade e espontaneidade dos alunos; 

 - Adquirir conhecimentos teóricos e práticos sobre ervas aromáticas; 

 - Aprender receitas culinárias, artesanatos e criar gosto pela própria  

   produção; 

 - Sentir-se capaz de produzir; 

 - Colaborar com a alfabetização lúdica e significativa. 

 



1° PASSO – CONHECENDO O MATERIAL 
DE ESTUDO – AROMAS, CORES E 
SABORES... 

 Os alunos fizeram 
uma visita imaginária 
à Loja da Filomena, 
uma personagem do 
livro que vendia 
Ervas, Aromas e 
Temperos... 



2° PASSO: AS CRIANÇAS RECEBEM 
UMA SURPRESA DA FILOMENA... 

 Ao receber uma 
cesta com os 
produtos da loja de 
Filomena, as crianças 
ficam interessadas 
em produzir Aromas, 
Cores e Sabores!!! 



Alunos recebendo a cesta 

com bolachas e chás da 

Loja da Filomena... 

Alunos 

experimentando os 

produtos da cesta... 





3° PASSO: OS ALUNOS TRAZEM OS 
AROMAS DE SUAS CASAS... 

 Cada aluno trouxe, 
de sua casa, um 
aroma que gosta 
muito e outro que 
cheira mal... 



Crianças socializando seus 

aromas... 



4° PASSO: OS ALUNOS VERIFICAM QUE 
PODEM PRODUZIR O QUE COMPRAM... 

 Os alunos participam 
da confecção da água 
de cheiro, utilizando 
de recursos da 
natureza, como: 
pétalas de rosa, 
álcool, água e 
essência de rosas... 



Produzindo  a água de cheiro... 



5° PASSO: OS ALUNOS IMAGINAM 
COMO SERIA FILOMENA, NOSSA 
COMPANHEIRA... 

 Cada criança imagina 
o rosto, os cabelos, 
as roupas de 
FILOMENA. 
Utilizam toda a 
criatividade para 
idealizar uma pessoa 
que nunca viram... 





6° PASSO: AS CRIANÇAS FAZEM E 
EXPERIMENTAM O SABOR DO CHÁ 
DE HORTELÃ... 

 Com o objetivo de 
interessar-se mais 
pelo tema do 
projeto, os alunos se 
deliciam com o sabor 
do chá e se divertem 
na realização da 
receita... 





7° PASSO: OS ALUNOS ENTRARAM 
EM CONTATO COM O MUNDO DAS 
ERVAS AROMÁTICAS... 

 As crianças 
conhecem o cheiro e 
o sabor de algumas 
ervas... 



Além  de tudo, conhecem um 

pouco da utilidade de cada 

uma delas... 



Vamos conhecer o sabor do hortelã no suco de abacaxi?? 



... E ainda aproveitar para aprender a produzir textos... 



8° PASSO: O AROMA PODE 
ENRIQUECER UMA ATIVIDADE 
SIMPLES... 
 Os alunos ouvem uma 

história em uma sala 
com incenso e 
percebem que a 
atividade realizada 
sempre se torna 
ainda mais legal, 
aconchegante e 
relaxante com o 
perfume... 



... Os alunos ouviram a história num local com incenso e puderam relaxar e dar 

asas à imaginação... 



9° PASSO: APÓS A DECISÃO DE 
MONTAR UMA LOJA, AS 
CRIANÇAS SÃO DESAFIADAS! 

 Com a dinâmica da 
travessia do rio, as 
crianças percebem 
que para abrir um 
negócio é necessário 
iniciativa, 
companheirismo e 
persistência... 



As crianças tinham que atravessar o rio 

em equipe, sem pisar fora do jornal. 

Quem venceu, aprendeu que para se 

trabalhar em grupo, precisa-se de 

UNIÃO! 



10° PASSO: VAMOS PESQUISAR... 

 Para se vender bem, 
precisamos saber o 
que as pessoas 
gostam... Realizamos 
uma pesquisa de 
preferência de 
sabores. 

 



11° PASSO: MÃOS À OBRA!! 

 Começa-se a 
confecção dos 
produtos que 
decidimos 
confeccionar!! Muito 
trabalho, muita 
disciplina e muita 
diversão rolou... 

 



Lembrando 

da higiene. 



Prontos para 

assar! 



... 









>>>> 







Confecção dos Saches de cheiro... 









12° PASSO: O GRANDE DIA! - A INAUGURAÇÃO 

DA LOJA 



A VENDA DOS PRODUTOS: 



FIM 

“Ensine a criança no caminho que ela deve andar e até quando 

envelhecer não se desviará dele...” 

Prov.22:6 

 


