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PARECER Nº 1706/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 749/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, autoriza o 
executivo municipal a promover o curso extracurricular de Empreendedorismo junto aos alunos 
do ensino médio das escolas públicas e privadas do município e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o curso será aplicado seguindo as seguintes diretrizes: 

Os professores desenvolverão no aluno a capacidade de identificar e aproveitar 
oportunidades, buscando e gerenciando os recursos necessários para atingir o sucesso 
profissional; 

Esclarecimentos acerca da formalidade empresarial, reduzindo a informalidade do 
comércio e empresariado, através da conscientização do aluno a respeito de abertura, 
administração e manutenção de pequenos negócios; 

Treinamento diferenciado através de aulas expositivas, principalmente no que diz 
respeito aos termos usuais, como mercado de trabalho, carteira assinada, emprego, dentre 
outras; 

Estímulo à formação, à constituição, ao funcionamento e ao desenvolvimento das 
microempresas de pequeno e grande porte; 

Realização de oficinas para aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de 
aula. 

Também autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com instituições como o 
SENAC e SENAI para ministrarem o curso. 

Em sua justificativa, a autora argumenta que um dos objetivos da escola é formar 
alunos capacitados para o mundo profissional e que cabe aos professores desenvolver nos 
alunos um conjunto de competências necessárias para chegar ao sucesso profissional. Alunos 
que têm noções de empreendedorismo aprendem conceitos e conhecimentos que fazem parte 
do currículo e que mais tarde vão ajudá-los a entrar no mercado de trabalho sem depender das 
vagas de emprego. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura. 

Em recente artigo publicado na página eletrônica da revista Pequenas Empresas 
Grandes Negócios traz a notícia que na cidade de Ribeirão das Neves-MG cerca de 600 
professores do ensino fundamental serão capacitados pelo Sebrae em abordagens de 
educação empreendedora: 

A iniciativa alcança metade da rede municipal do município e beneficia quase 8 mil 
crianças e jovens do Ensino Fundamental. O objetivo é oferecer aos educadores novas 
possibilidades de práticas de ensino-aprendizagem para incentivar o desenvolvimento de 
competências empreendedoras nos alunos. 

Para obtenção do certificado, os professores deverão fazer o curso com carga horária 
de 24 horas, ao longo de seis dias, e ainda implantar o projeto na escola. "Nossa intenção é 
mostrar aos educadores possibilidades de trabalhar o empreendedorismo em sala de aula, de 
forma interdisciplinar", explica a analista do Sebrae Minas Pollyanna Gontijo. 
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A educação empreendedora é uma das prioridades do Sebrae e faz parte da 
abordagem da instituição em suas ações de promoção do desenvolvimento local. O Sebrae 
parte do princípio de que a educação empreendedora contribui para a formação de cidadãos 
autônomos, responsáveis e preparados para assumir o papel de protagonistas na construção 
da própria história e de uma sociedade mais justa e sustentável. (Fonte: Pequenas Empresas 
Grandes Negócios. Artigo: Professores serão capacitados para ensinar empreendedorismo em 
escolas públicas. Publicado em 07/05/2018. Disponível em: 
<https://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2018/05/professores-serao-
capacitados-para-ensinar-empreendedorismo-em-escolas-publicas.html>. Consultado em: 
29/05/2018). 

Nessa mesma linha, o Sebrae de Pernambuco também promove ações para levar o 
empreendedorismo para as salas de aula, abaixo destacamos o que vem sendo feito no ensino 
fundamental e médio: 

A proposta do Projeto de Educação Empreendedora está conectada com a missão do 
Sebrae que é "promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos 
negócios e fomentar o empreendedorismo". 

Sendo assim, o Programa Nacional de Educação Empreendedora vem estreitar as 
relações com instituições de ensino formal para expandir a oferta de educação empreendedora 
no ensino fundamental, médio, superior e técnico, com a aplicação de soluções educacionais 
que abordam o empreendedorismo. 

Ensino Fundamental 

Programa Jovens Empreendedores Primeiro Passos - JEPP 

(...) Ao considerar que o empreendedorismo pode ser aprendido e ensinado, o JEPP 
incentiva o protagonismo juvenil e a iniciativa futura na busca de possibilidades de inserção no 
mercado de trabalho, por meio de uma postura empreendedora ou da criação de negócios 
próprios. 

Para isso, os professores participam de capacitação promovida pelo Sebrae para que 
possam replicar o conhecimento a crianças e jovens de 7 a 14 anos do nível fundamental de 
ensino (1º ao 9º ano). O programa utiliza recursos lúdicos como ferramenta de envolvimento e 
fixação de conceitos, com cursos que geram interesse sobre o mundo dos negócios e ensinam 
aos alunos como dar os primeiros passos rumo ao sucesso em sua vida profissional futura. 

O programa tem como objetivo disseminar a cultura empreendedora e orientar para o 
plano de negócios, de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre crianças 
e jovens, incentivando-os à prática do empreendedorismo e o protagonismo juvenil. 

Ensino Médio 

Despertar 

O programa tem como objetivo "despertar" no aluno do ensino médio das escolas 
públicas e privadas, por meio dos professores, a vocação para empreender, proporcionando-
lhe uma visão de mundo mais ampla, para que seja possível identificar suas potencialidades e 
descobrir novas oportunidades. 

Crescendo e empreendendo 

O curso aborda temas como empreendedorismo, mercado de trabalho e 
comportamento empreendedor, e pode ser trabalhado nas escolas e em projetos com jovens. 

O objetivo é despertar o empreendedorismo na juventude como uma das estratégias 
para a inclusão social e acesso ao mercado de trabalho. Dessa forma, por meio da experiência, 
os jovens podem participar e aprender com atividades práticas a sistematizar diferentes 
conhecimentos e transformar seus objetivos em realidade. 

(Fonte: Sebrae Pernambuco. Artigo: Educação Empreendedora - Conheça as ações do 
Sebrae em Pernambuco para levar empreendedorismo para as salas de aula. Publicado em: 
26/02/2016. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/sebraeaz/educacao-
empreendedora,429191c67982e410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Consultado em: 
29/05/2018). 
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Também o governo do Estado de São Paulo lançou o Plano Estadual de Educação 
Empreendedora (PEEE), conforme demonstrado no artigo abaixo: 

De maneira inédita, São Paulo lança o primeiro Plano Estadual de Educação 
Empreendedora (PEEE) para escolas de nível Fundamental e Médio. O documento vai nortear 
o ensino de mais de 3,7 milhões de estudantes das 5 mil unidades da Secretaria da Educação 
e 221 escolas técnicas do Centro Paula Souza. O PEEE é composto por 11 metas e reúne uma 
base comum de conceitos, objetivos e habilidades para elaboração de curso e atividades. 

De acordo com Hebert Gomes da Silva, da equipe de Ciências da Natureza da 
Coordenadoria da Gestão da Educação Básica, a partir de agora, as redes terão acesso a 
subsídios para a definição de parâmetros à formação de professores, metodologias, materiais 
didáticos e parcerias. Até então não havia clareza sobre o tema e muitas escolas utilizavam 
apenas de forma transversal nas aulas ou em eletivas no modelo de tempo integral. Redes 
municipais e particulares também poderão recorrer ao PEEE como referência. 

"A CGEB construiu o plano estadual de educação empreendedora e ela entrega agora 
a matriz de habilidades do empreendedorismo, a inserção do empreendedorismo dentro do 
Currículo do Estado, como tema transdisciplinar, além do fomento para que haja cursos de 
formação para professores e estudante. A proposta é que o plano seja implementado a partir 
deste lançamento até 2024", explicou Hebert. 

O Plano responde às demandas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
do Plano Estadual de Educação e servirá de auxílio ao conteúdo pedagógico previstos na 
reforma do Ensino Médio proposta pelo Ministério da Educação. Para isso, a comissão 
responsável mapeou a própria rede estadual. Nos últimos anos, 31 Diretorias de Ensino 
tiveram experiências com o tema. 

(Fonte: Governo do Estado de São Paulo. Notícia: Educação empreendedora passa a 
ser apoio curricular para 3,7 milhões alunos da rede. Publicado em 02/08/2017. Disponível em: 
<http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/educacao-empreendedora-passa-ser-apoio-curricular-
para-3-7-milhoes-alunos-da-rede/>. Consultado em: 29/05/2018). 

Tendo em vista os exemplos de iniciativas similares implantadas em diversas 
localidades do país e que a propositura está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública manifesta-se favorável à 
aprovação do projeto de lei. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 31 de outubro de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Rinaldi Digilio  -  (PRB) - Relator 

Antonio Donato  -  (PT) 

Dalton Silvano - (Democratas) 

Paulo Frange  - (PTB) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/11/2018, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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