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    Modelo do questionário de inscrição

1. IDENTIFICAÇÃO DO EDUCADOR OU DA EQUIPE

1.1 DADOS PESSOAIS

1.1.1) Nome
Dica: Digite o nome completo da pessoa que é responsável pelo projeto de Educação Empreendedora ou representan-
te da equipe.

1.1.2) Integrantes da equipe (opcional)
Dica: Digite os nomes das pessoas envolvidas no projeto. É permitido inscrever equipes de até 5 pessoas.

1.1.3) CPF 
Dica: Digite o CPF do responsável pelo projeto ou representante da equipe.

1.1.4) E-mail
Dica: Digite um email válido.

1.1.5) Telefone
Dica: Digite um contato de telefone celular com código de área.

1.2 DADOS PROFISSIONAIS

1.2.1 Tipo de instituição de ensino:
Dica: Escolha uma das opções que indica a característica da instituição onde o projeto de Educação Empreendedora foi 
realizado. Atenção: Essa escolha determinará a categoria em que o projeto vai concorrer

(    ) Ensino Fundamental I (Anos iniciais)  

(    ) Ensino Fundamental II (Anos Finais)

(    ) Ensino Médio

(    ) Educação Profissional Técnica de Nível Médio*

(    ) Ensino Superior 
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* O Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora aceita projetos desenvolvidos em cursos de Habilitação Profissional 
Técnica de Nível Médio, Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio e Especialização Técnica de Nível Médio.

1.2.2 Rede
(    ) Federal

(    ) Estadual

(    ) Municipal

(    ) Privada

1.2.3 Estado

1.2.4 Cidade

1.2.5 Nome da instituição de ensino
Dica: Insira o nome da escola ou instituição de ensino.

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

2.1 Qual é o nome do seu projeto de Educação Empreendedora?

2.2 Em qual(is) série(s) ou ano(s) foi desenvolvido o projeto de 
Educação Empreendedora?
Dica: selecione uma ou mais séries em que a atividade foi realizada

(    ) 1º ano EF Anos Iniciais

(    ) 2º ano EF Anos Iniciais

(    ) 3º ano EF Anos Iniciais

(    ) 4º ano EF Anos Iniciais

(    ) 5º ano EF Anos Iniciais

(    ) 6º ano EF Anos Finais

(    ) 7º ano EF Anos Finais

(    ) 8º ano EF Anos Finais

(    ) 9º ano EF Anos Finais

(    ) 1ª ano EM

(    ) 2ª ano EM
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(    ) 3ª ano EM

(    ) Educação Profissional Técnica de Nível Médio

(    ) Ensino Superior 

2.3 Em que período o projeto de Educação Empreendedora foi 
desenvolvido? 
 
2.4 O projeto de Educação Empreendedora foi desenvolvido em qual 
(is) aulas?

(    )  Na aula de disciplina específica de empreendedorismo

(    )  Na aula de uma disciplina qualquer (exceto a de empreendedorismo)

(    )  Em várias aulas de diferentes disciplinas de forma integrada

(    )  Durante atividades no contraturno

2.5 Como você resume o seu projeto? Apresente o que tem de 
especial nele e as principais informações que explicam como foi 
desenvolvido.
Dica: Queremos conhecer práticas criativas e transformadoras, que engajem estudantes e tragam impactos para a 
aprendizagem e a comunidade escolar. Crie essa descrição como um “pitch de elevador”, ou seja, uma apresentação 
rápida e objetiva, que conquiste a atenção dos avaliadores para o seu projeto. 

2.5.1 -  Escreva o resumo do seu projeto
Limite de caracteres: 500

2.5.2 - Grave um vídeo de até um minuto para apresentar o seu 
projeto e coloque o link dele no Youtube aqui (opcional)
Dica: Grave o vídeo (pode ser bem simples, pelo celular) e faça o upload para o Youtube ou outra plataforma de 
reprodução de vídeos. Você pode assinalar a opção ‘privado’, de forma que só quem tiver acesso ao link poderá assistir 
ao vídeo.

2.6 Qual problema o projeto de Educação Empreendedora procura 
resolver?
Dica: Queremos saber se o projeto está relacionado com alguma demanda concreta dos alunos, da escola ou da 
comunidade. 
Limite de caracteres: 300

2.7 Qual é a proposta pedagógica do projeto e como ela está 
relacionada a componentes curriculares? 
Dica: Escola Básica: Descreva quais eram os objetivos de aprendizagem do projeto de Educação Empreendedora e 
como ele se alinha a orientações curriculares como BNCC, currículo estadual, currículo municipal (caso haja).  



    Modelo do questionário de inscriçãoPrêmio Sebrae de Educação Empreendedora - 2ª edição

4

Educação Profissional ou Ensino Superior: Descreva qual foi o objetivo pedagógico do projeto de Educação 
Empreendedora e como ele se alinha a orientações curriculares de formação profissional ou superior.
Limite de caracteres: 600 

2.8 Descreva como o projeto aconteceu e as práticas pedagógicas e 
metodologias usadas em sua implementação. 
Dica:  Explique de forma mais detalhada o que você resumiu na pergunta 2.5, deixando claro como teve a ideia e 
por que decidiu desenvolver o projeto de Educação Empreendedora, qual foi a preparação, além das etapas que 
foram percorridas. Não deixe de relatar se usou metodologias ativas e práticas mão na massa, como aprendizagem 
baseada em projetos, aprendizagem criativa, aprendizagem baseada em jogos, ensino híbrido, robótica, programação, 
aprendizagem entre pares ou outras. 
Limite de caracteres: 2000 

2.9 - De que forma os estudantes foram envolvidos nas diferentes 
etapas do projeto?
Dica: Descreva a participação dos alunos no projeto, o quanto eles se envolveram e desenvolveram autonomia/
protagonismo ao longo do processo. 
Limite de caracteres: 600 

2.9.2 Um dos elementos da participação dos estudantes, segundo o 
guia Participação dos Estudantes na Escola, do Porvir (participacao.
porvir.org), é a “Escuta: consultar os estudantes sobre o seu próprio 
processo educativo”. Esse elemento esteve presente no projeto?
Dica: Reflita se foram criadas oportunidades para os estudantes compartilharem opiniões sobre diferentes assuntos, 
desde os mais corriqueiros, como atividades que gostariam de fazer no projeto, até os mais complexos, como os 
objetivos pedagógicos e a avaliação.

Na  escala abaixo de 0 a 5, onde 0 equivale a “nenhum”, 1 “pouco” 
e 5 “muito”, selecione a opção que mais representa a escuta dos 
estudantes no projeto.

(   ) 0     (   ) 1      (   ) 2     (   ) 3       (   ) 4     (   ) 5                 

2.9.3 O segundo elemento da participação dos estudantes, segundo 
o guia Participação dos Estudantes na Escola, do Porvir (participacao.
porvir.org), é a “Escolha:  permitir que os estudantes façam escolhas 
em relação ao seu processo educativo”. Esse elemento esteve 
presente no projeto?
Dica: Para escolher, alunos e alunas desenvolvem sua capacidade de analisar, tomar decisões e assumir as 
consequências sobre as suas escolhas. No projeto, eles tiveram a chance de fazer escolhas de caráter simples, como 
a opção entre uma aula no pátio ou no laboratório de informática, ou até mais complexas, como o que gostariam de 
aprender?

https://participacao.porvir.org/
https://participacao.porvir.org/
https://participacao.porvir.org/
https://participacao.porvir.org/
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Na  escala abaixo de 0 a 5, onde 0 equivale a “nenhum”, 1 “pouco” 
e 5 “muito”, selecione a opção que mais representa a escolha dos 
estudantes no projeto.

(   ) 0     (   ) 1      (   ) 2     (   ) 3       (   ) 4     (   ) 5  

2.9.4 O terceiro elemento da participação dos estudantes, segundo 
o guia Participação dos Estudantes na Escola, do Porvir (participacao.
porvir.org), é a “Coautoria: fomentar a participação dos estudantes 
em processos autorais”. Esse elemento esteve presente no projeto? 
Dica: Os estudantes tendem a se engajar mais na sua aprendizagem quando têm espaço para criar. Durante o projeto, 
eles realizaram pequenas produções em atividades educativas cotidianas, como desenhos, cartazes e dramatizações? 
Se envolveram em processos de autoria mais robustos, como peças de teatro, vídeos, revistas em quadrinhos? Ou 
foram além e elaboraram projetos, produtos para resolver um problema concreto? 

Na  escala abaixo de 0 a 5, onde 0 equivale a “nenhum”, 1 “pouco” 
e 5 “muito”, selecione a opção que mais representa a coautoria dos 
estudantes no projeto.

(   ) 0     (   ) 1      (   ) 2     (   ) 3       (   ) 4     (   ) 5  

2.9.5 O último elemento da participação dos estudantes, segundo o 
guia Participação dos Estudantes na Escola, do Porvir (participacao.
porvir.org), é a “Corresponsabilização: envolver os estudantes na 
busca de soluções para os desafios da escola”. Esse elemento esteve 
presente no projeto?
Dica: Reflita se os estudantes foram desafiados a apoiar educadores a melhorar o cotidiano da escola. Durante  a 
iniciativa, participaram de discussões e ações voltadas a melhorar a implementação do projeto, de forma que ele 
pudesse contribuir para desafios da escola, como indisciplina e dificuldades de aprendizagem?

Na  escala abaixo de 0 a 5, onde 0 equivale a “nenhum”, 1 “pouco” e 
5 “muito”, selecione a opção que mais representa a participação dos 
estudantes no projeto.

(   ) 0     (   ) 1      (   ) 2     (   ) 3       (   ) 4     (   ) 5

2.10 Em relação à avaliação, quais práticas foram adotadas no projeto 
de Educação Empreendedora?
Dica: Selecione uma ou mais práticas que foram adotadas na avaliação do projeto.

(    )  Avaliação processual, por meio de registro do desenvolvimento dos alunos e 
relatórios sobre o andamento do projeto.

https://participacao.porvir.org/
https://participacao.porvir.org/
https://participacao.porvir.org/
https://participacao.porvir.org/
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(    )  Avaliação do produto final, com critérios claros estabelecidos no início do 
projeto.

(    )  Autoavaliação pelos estudantes.

(    )  Avaliação entre pares.

(    )  Compartilhamento de resultados e momentos de culminância (feiras, eventos, 
apresentações para famílias e comunidade etc).

(    )  Avaliação de impacto do projeto.

(    )  Provas e exames.

(    )  Não houve avaliação.

2.11 O projeto foi influenciado e/ou precisou ser adaptado em função 
da pandemia de Covid-19? (opcional)
Dica: Escolas e redes de ensino tiveram suas rotinas alteradas pelo isolamento social. Conte o quanto o seu projeto 
foi impactado pela suspensão de aulas presenciais ou se teve os objetivos alinhados aos desafios provocados pela 
pandemia?
Limite de caracteres: 500 

3. INFORMAÇÕES SOBRE O EDUCADOR E EQUIPE

3.1 Descreva uma minibio sua ou de todos os membros da equipe 
que trabalhou no projeto.
Dica: Queremos saber um pouco mais sobre você ou sua equipe. De onde você (s) é (são)? Qual (is) é (são) a(s) sua(s) 
formação (ões) e experiências prévias na área de educação? 
Limite de caracteres: 800  

3.2 Conte a sua visão (ou de sua equipe) sobre a Educação 
Empreendedora. (opcional)
Dica: Queremos saber um pouco mais sobre suas concepções de empreendedorismo e educação empreendedora. 
Relate quais foram as referências usadas no projeto.
Limite de caracteres: 500 

3.3 Quais competências empreendedoras você ou sua equipe usou ao 
longo do desenvolvimento do projeto de Educação Empreendedora?
Dica: Uma das bases da Educação Empreendedora é o estudo EntreComp, da Comissão Européia, que define 15 
competências empreendedoras divididas em três áreas: Ação; Recursos; Ideias e Oportunidades. Selecione quais delas 
você ou sua equipe usou para implementar o projeto de Educação Empreendedora.

3.3.1 Competências empreendedoras: Ação
(    )  Tomar a iniciativa: Avançar

(    )  Planejar e gerir: Priorizar, organizar e acompanhar
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(    )  Lidar com a incerteza, a ambiguidade e o risco: Tomar decisões lidando com a 
incerteza, a ambiguidade e o risco.

(    )  Trabalhar com outros: Trabalhar em grupo, colaborar e criar redes.

(    )  Aprender com a experiência: Aprender fazendo

3.3.2 Relate como as “competências empreendedoras: ação” foram 
utilizadas por você ou sua equipe durante a implementação do 
projeto.
Limite de caracteres: 300

3.3.3 Competências empreendedoras: Recursos
(    )  Autoconsciência e autoeficácia: Acreditar em si mesmo e procurar o 
desenvolvimento contínuo.

(    )  Motivação e perseverança: Manter o foco e não desistir.

(    )  Mobilizar recursos: Reunir e gerir os recursos necessários.

(    )  Literacia financeira e económica: Desenvolver conhecimentos financeiros e 
económicos.

(    )  Mobilizar terceiros: Inspirar, entusiasmar e mobilizar outros.

3.3.4 Relate como as “competências empreendedoras: recursos” 
foram utilizadas por você ou sua equipe durante a implementação do 
projeto.
Limite de caracteres: 300

3.3.5 Competências empreendedoras: Ideias e oportunidades
(    )  Identificar oportunidades - Usar a sua imaginação e as suas habilidades para 
identificar oportunidades de criação de valor.

(    )  Criatividade - Desenvolver ideias criativas e de valor.

(    )  Visão - Trabalhar para uma visão de futuro.

(    )  Valorizar ideias - Fazer o máximo com as ideias e oportunidades.

(    )  Pensamento ético e sustentável - Pensar nas consequências e no impacto das 
ideias, oportunidades e ações.

3.3.6 Relate como as competências empreendedoras: ideias e 
oportunidades foram utilizadas por você ou sua equipe durante a 
implementação do projeto.
Limite de caracteres: 300
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4. IMPACTO DO PROJETO

4.1 Relate o impacto que o projeto de Educação Empreendedora 
gerou. 
Dica: Descreva de que forma o projeto impactou a instituição de ensino, a comunidade e a aprendizagem dos alunos. 
Não deixe de citar se teve alguma continuidade ou inspirou novos processos e/ou práticas na instituição de ensino ou 
em outros contextos.
Limite de caracteres: 600 

4.2 Responda esta questão apenas se o projeto aconteceu no Ensino 
Fundamental - Anos iniciais. Como o projeto desenvolveu os Pilares 
da Educação da Unesco nos estudantes (DELORS,1996, p.89-100)? 
(opcional)
Dica: Selecione um ou mais pilares que foram trabalhados pelo projeto. Caso sua ação não tenha sido realizada no 
Ensino Fundamental - Anos Iniciais, basta escolher a alternativa N/A (não se aplica)

(     ) Aprender a conhecer 

Aprendizagem que valoriza não apenas os saberes codificados, mas permite às 
crianças dominarem formas para conhecer as coisas, fenômenos, situações, etc. 
Estimula o gosto por entender, conhecer e descobrir o mundo a sua volta, aguçando 
a curiosidade intelectual, a criticidade e a capacidade de compreender a realidade, 
ao mesmo tempo em que desenvolve a autonomia. Aprender para conhecer 
pressupõe, antes de tudo, aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o 
pensamento.  

(     ) Aprender a fazer 

Proporcionar ambiente favorável para que as crianças possam colocar em prática seus 
conhecimentos. Dos pilares da educação da UNESCO, este é o que visa à formação 
profissional. Na infância e adolescência, aprender a fazer significa desenvolver 
habilidades importantes para o mundo do trabalho, como a comunicação, a 
capacidade de atuar em conjunto para realizar uma tarefa comum e a tomada de 
iniciativa. 

(     ) Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros

Por este pilar, a escola torna-se um centro de descoberta e compreensão do outro, 
por meio da transmissão de conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana, 
da realização de projetos comuns e da promoção de valores como o pluralismo 
e a paz. Desta forma, crianças desenvolvem a percepção das semelhanças e 
interdependências entre as pessoas e a capacidade de administrar conflitos.
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(     ) Aprender a ser 

Contribuir para o desenvolvimento completo do ser humano nos diferentes aspectos 
- espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade 
pessoal, espiritualidade. Criar condições para que as crianças elaborem pensamentos 
autônomos, façam críticas, criem juízos de valor e possam decidir por elas mesmas 
em diversas situações. Dar referências intelectuais para que formem entendimento 
sobre o mundo a seu redor e, principalmente, possam se colocar nele como sujeitos 
com responsabilidade e senso de justiça. Estimular a imaginação e a criatividade de 
cada um, dando espaço para que criem coisas novas.

(     ) N/A (não se aplica) 

4.2.1 A partir dos itens selecionados na questão anterior, relate 
evidências de que os estudantes desenvolveram as habilidades 
previstas pelos Pilares de Educação da Unesco. 
Dica: Caso sua ação não tenha sido realizada no Ensino Fundamental - Anos Iniciais, basta escrever N/A (não se aplica).
Limite de caracteres: 600

4.3 Responda esta questão se o projeto aconteceu no Ensino 
Fundamental - Anos Finais, no Ensino Médio, na Educação 
Profissional ou no Ensino Superior. Quais competências 
empreendedoras os estudantes envolvidos no projeto tiveram a 
chance de desenvolver?
Dica: Aqui queremos saber se depois de terem participado do projeto os estudantes desenvolveram competências 
empreendedoras. Selecione uma ou mais competências que eles aprimoraram durante as atividades.  
Caso sua ação não tenha sido realizada nas etapas e modalidades de ensino do enunciado, basta escolher a alternativa 
N/A (não se aplica).

4.3.1 Competências empreendedoras: Ação
(    )  Tomar a iniciativa: Avançar

(    )  Planejar e gerir: Priorizar, organizar e acompanhar

(    )  Lidar com a incerteza, a ambiguidade e o risco: Tomar decisões lidando com a 
incerteza, a ambiguidade e o risco.

(    )  Trabalhar com outros: Trabalhar em grupo, colaborar e criar redes.

(    )  Aprender com a experiência: Aprender fazendo.

(     ) N/A (não se aplica) 
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4.3.2 Relate evidências do desenvolvimento das “competências 
empreendedoras: ação” entre os estudantes.
Dica: Caso sua ação não tenha sido realizada nas etapas e modalidades de ensino do enunciado, basta escrever N/A 
(não se aplica). 
Limite de caracteres: 300 

4.3.3 Competências empreendedoras: Recursos
(    )  Autoconsciência e autoeficácia: Acreditar em si mesmo e procurar o 
desenvolvimento contínuo.

(    )  Motivação e perseverança: Manter o foco e não desistir.

(    )  Mobilizar recursos: Reunir e gerir os recursos necessários.

(    )  Literacia financeira e económica: Desenvolver conhecimentos financeiros e 
económicos.

(    )  Mobilizar terceiros: Inspirar, entusiasmar e mobilizar outros.

(     ) N/A (não se aplica) 

4.3.4 Relate evidências do desenvolvimento das “competências 
empreendedoras: recursos” entre os estudantes.
Dica: Caso sua ação não tenha sido realizada nas etapas e modalidades de ensino do enunciado, basta escrever N/A 
(não se aplica). 
Limite de caracteres: 300

4.3.5 Competências empreendedoras: Ideias e oportunidades
(    )  Identificar oportunidades - Usar a sua imaginação e as suas habilidades para 
identificar oportunidades de criação de valor.

(    )  Criatividade - Desenvolver ideias criativas e de valor.

(    )  Visão - Trabalhar para uma visão de futuro.

(    )  Valorizar ideias - Fazer o máximo com as ideias e oportunidades.

(    )  Pensamento ético e sustentável - Pensar nas consequências e no impacto das 
ideias, oportunidades e ações.

(     ) N/A (não se aplica) 

4.3.6 Relate evidências do desenvolvimento das “competências 
empreendedoras: ideias e oportunidades” entre os estudantes.
Caso sua ação não tenha sido realizada nas etapas e modalidades de ensino do enunciado, basta escrever N/A (não se 
aplica). 
Limite de caracteres: 300
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5. EVIDÊNCIAS DE REALIZAÇÃO

5.1 Você tem evidências que ajudem a mostrar e explicar como o 
projeto foi desenvolvido e os resultados que ele atingiu? 
Dica: Reúna fotos, documentos, materiais de apoio utilizados, registros de atividades e/ou avaliações que ajudem os 
avaliadores a compreender e analisar o projeto.

 

[  ] Declaro que as informações fornecidas neste questionário são verdadeiras.
[  ] Estou de acordo com a política de privacidade e uso de dados do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora 
presente no regulamento.

Realização: Parceiro técnico:
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