
Anexo I – Materiais de Oficinas para Alunos 

Estes materiais são adquiridos pelas Instituições de Ensino Parceiras para utilização nas oficinas 

com alunos. 

 Os materiais podem ser adaptados conforme a disponibilidade da escola contanto que não 

sejam prejudicadas as atividades a serem desenvolvidas com os alunos de acordo com a 

metodologia. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL  
JEPP- JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS 

LISTA DE MATERIAIS  

1º ANO - CAPACITAÇÃO - MUNDO DAS ERVAS AROMÁTICAS 

Material Para 30 participantes 

Para criar o Sachê Perfumado – 10 unidades 
Essência (a escolher, pode ser lavanda) 10ml 
Tecido Juta 02 metros 

Manta acrílica ou algodão em bolinhas 
0,50 metros ou 01 saquinho de 
algodão em bolinhas 

Fitas de cores diferentes 
30 cm de cada cor - 05 cores 
diferentes 

Etiquetas 10 
Água aromatizante – 10 unidades - 
Água potável 01 litro 
Álcool de cereal (venda em farmácia 
manipulação) 

01 litros 

Essência a base de água (a escolher, pode 
ser lavanda) 10 ml 

Funil pequeno 01 unidade 
Garrafa pet 02 litros 01 unidade 
Borrifadores de 100 ml 10 unidade 

Fitas de cores diferentes 30 cm de cada cor - 05 cores 
diferentes 

Etiquetas 10 unidades 
2º ANO - CAPACITAÇÃO - TEMPEROS NATURAIS 

Material Para 30 participantes 

Para o Plantio de mudas de temperos em vasos – 10 m udas 

Pá de jardim para pegar a terra ou colher 
grande 1 

Vasos prontos (pequenos) ou garrafas PET 2 
litros (para confecção dos vasos) 10 unidades 

Terra 03 quilos 

Mudas de temperos (ex.: salsinha, cebolinha, 
etc.) 

10 unidades 



Plaquinhas de mudas de temperos em vasos - 

Palitos de churrasco 01 pacote 
Cartolinas de cores diferentes 2 

Enfeites de vasos – Divulgação do produto - 

Canela para artesanato - grande (opcional) 01 pacote com no mínimo 10 
canelas grandes 

Barbante 01 rolo já solicitado anteriormente. 

Juta (para cabeça, roupas e chapéu do 
espantalho) 02 metros 

Retalhos de tecido variados No mínimo 20 pedaços 

Fitas coloridas 
30 cm de cada cor – 05 cores 

diferentes 

Tinta acrílica cores diferentes 01 unidade de cada cor 
Pincel 5 
Etiquetas 20 

Manta acrílica ou Algodão de bolinha (para a 
cabeça) 

* Este material também será 
utilizado atividade: Sachê 

Perfumado – 1º Ano 

Palito churrasco 25 unidades 
Caneta retroprojetor 01 unidade 
Trilha do empreendedor - 
Dados pequenos 15 unidades 
Jogo de trilha – apostila do aluno Apostila do aluno 

Tampinha de garrafa de Coca-Cola, Fanta ou 
botão de roupa grande de 2 cores diferentes 

15 unidades de cada cor 

Anexo – Ficha para batata quente 01 cópia 

Saquinho de pano ou caixa de papel pequena 
para colocar fichas do Anexo 

01 unidade 

3º ANO - CAPACITAÇÃO - BRINQUEDOS ECOLÓGICOS 

Material Para 30 participantes 

Para criação de  Bilboquê – 7 unidades 
Tampinha de garrafa PET, pasta de 
dente, pincel atômico ou tampinhas 
pequenas (devem ser utilizadas no jogo 
de futebol também) 

25 

Garrafa PET – 2lts 10 unidades 
Garrafas PET – 600ml 10 unidades 
Novelos de lã de cores diferentes 02 unidades 
Barbante 01 rolo - já utilizado anteriormente 



Estilete 03 unidades 
Tinta acrílica – cores diferentes 04 unidades 
Pincel 05 unidades 
Fitas adesivas coloridas (verde, 
amarela, azul, vermelha, etc.) 

01 rolo de cada cor 

Etiquetas 10 unidades 
Revista velha 10 unidades 
Folhas de jornal 10 unidades 
Cai-não-cai 5 unidades 
Garrafas PET – 2 lts 05 unidades 
Miçanga / contas - média 80 unidades 
Palito de churrasco 140 unidades 
Tinta acrílica cores diferentes 04 unidades 
Pincéis 05 unidades 
Fitas adesivas coloridas (verde, 
amarela, azul, vermelha, etc.) 01 rolo de cada cor 

Pregos médios 05 unidades 
Velas 02 unidades 
Caixa de fósforos 01 unidade 
Etiquetas adesivas 10 unidades 
Folhas de jornal 10 unidades 
Revista velha 10 unidades 
Post-it – grande 4 cores diferentes 2 unidades de cada cor 

4º ANO - CAPACITAÇÃO - LOCADORA DE PRODUTOS 

Material Para 30 participantes 

Para criação da Locadora de produtos 

Etiquetas 40 unidades 
Livros, DVDs, CDs, gibis usados e 
diferentes 

Solicitar aos participantes no mínimo 5 
exemplares. 

Cópia do Anexo 1 – divisão de grupo 1 cópia 

Saquinho de pano ou caixa de papelão 
pequena 

1 unidade - já utilizado no Encontro 2: 
Batata Quente 

Cópia do Anexo 2 – Grupo 1 ao 8 1 cópia 
5º ANO - CAPACITAÇÃO - SABORES E CORES 

Material Para 30 participantes 

Para fabricação do docinho de leite e coco ( pode s er feita outra receita 
regional) 

Abridor de lata 03 unidades 
Álcool gel (para limpeza) 1 unidade 
Pano multiuso para limpeza das mesas 3 unidades 
Rolo de papel multiuso 2 unidades 



Bacia ou prato fundo (para misturar os 
ingredientes) 

7 unidades 

Coco ralado fino, sem açúcar 
100 gramas/kit totalizam 700 gramas (7 
saquinhos) 

Colher de sopa de alumínio 8 
Colher de sobremesa de alumínio 8 

Forminha de papel para os docinhos – 
número 6 

400 forminhas – separar 50 forminhas 
por kit 

Leite condensado (preferencialmente 
em lata) 1 lata/kit - total 7 latas 

Leite em pó 1 lata/kit – total 7 latas 

Prato (para colocar o coco ralado) para 
passar os docinhos no coco ralado 

7 

Prato/forma ou bandeja grande (para 
colocar os docinhos prontos) 7 

Touca para cabeça descartável 30 unidades 
Luvas descartáveis 30 unidades 
Máscara descartável semifacial 30 unidades 
Copo descartável 1 resma 
Detergente 1 unidade 
Bucha de pia 1 unidade 
Guardanapo de papel 3 pacotes 
Calculadoras 7 unidades 
Pia para lavar as mãos – verificar no 
local da capacitação a disposição da pia 1 unidade 

Anexo 1 1 cópia 
Anexo 2 7 cópias 

Anexo 3 7 cópias 

6º ANO - CAPACITAÇÃO - ECO PAPELARIA 

Material Para 30 participantes 

Aparelho de som / rádio 1 CD 
Chocalhos 2 unidades 

Músicas do pen drive entregue 
educador 

1 unidade 

Porta retrato 5 unidades 
Grampeador grande e grampos 1 unidade 
Papelão usado (caixa de arquivo) 2 caixas de arquivo 
Revistas velhas 10 unidades 
Tubos de cola 5 unidades 
Estilete 5 unidades 
Tesouras grandes 5 unidades 
Copos com água 5 unidades 



Tubos de tinta acrílica de cores 
variadas 4 unidades 

Pincéis 5 unidades 
Réguas 5 unidades 
Porta guardanapos - 
Copos de água 5 unidades 

Papelão usado (caixa de arquivo) 
3 unidades - este material também será 
utilizado na atividade: porta-retratos 

Revistas e jornais 10 revistas e 20 folhas de jornal 
Tubos de cola 5 unidades 
Tesouras grandes 5 unidades 
Estilete 5 unidades 
Réguas 5 unidades 
Pincel grande para distribuir a cola 2 unidades 
Fita adesiva larga/transparente 1 rolo 
Saco de lixo 10 unidades 
Jornal velho 20 folhas 

7º ANO - CAPACITAÇÃO - ARTESANATO SUSTENTÁVEL 

Material Para 30 participantes 

Juta 2 metros 
Tesoura 5 unidades 

Retalho de tecido 
20 pedaços - podem ser os retalhos 
utilizados anteriormente 

Embalagem de tetra pack 16 caixas/unidades 
Fitas coloridas – 2 cores diferentes – 
largura 1cm 16 metros 

Agulha de bordar tapeçaria 4 unidades 
Cola de madeira/papelão/cortiça/couro 2 unidades 
Porta treco 5 unidades - 
Embalagem de tetra pack de leite ou 
suco 

5 unidades 

Retalho de tecido 
20 pedaços - podem ser os retalhos 
utilizados anteriormente 

Tesoura 5 unidades 
Cola de madeira/papelão/cortiça/couro 2 unidades 
Folhas papel sulfite 50 unidades 
Botões usados de diferentes cores e 
tamanhos 50 unidades 

Guardanapo decorado 1 pacote 
Pincel grande para passar cola 1 unidade 
Estilete 5 unidades 
Embalagem estojo de presente 3 
unidades 

- 



Capa de revista 3 unidades 
Estilete 5 unidades 
Tesoura 5 unidades 
Réguas 5 unidades 
Tubos de cola 5 unidades 
Prato de xícara de café 1 unidade 
Fitas coloridas de diferentes cores 1 metro de cada cor - 3 cores diferentes 

8º ANO - CAPACITAÇÃO - EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Material Para 30 participantes 

Post-it – 4 cores diferentes e tamanho 
grande 

1 bloco de cada cor 

9º ANO - CAPACITAÇÃO - NOVAS IDEIAS 

Material Para 30 participantes 

Cópia do grupo 1 ao 5 1 unidade de cada grupo 

Para realizar a Dinâmica dos números 

Folha numerada – Anexo 5 cópias 
Pentágono de barbante - 
Barbante 6 unidades de 30cm 
Tubo de cola 1 unidade 
Folha flip chart 1 unidade 
Ficha de avaliação 1/participante 

Certificados *Opcional  
1/participante com 100% de frequência 
no 2º segmento do Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSINO MÉDIO E EJA 
CRESCENDO E EMPREENDENDO  

Média de 30 alunos 
Qntd Equipamentos 

1 
Kit multimídia (projetor multimídia, computador ou notebook, caixas de som 
e tela de projeção, se necessário). 

1 Cavalete de flip-chart. 
Qntd Materiais didáticos 

38 
Pincéis atômicos em cores variadas (13 azuis, 13 pretos, seis verdes, seis 
vermelhos). 

50 Folhas de papel para flip-chart ou de papel pardo. 
50 Tarjetas de cartolina branca de 10 cm x 30 cm. 
2 Rolos de fita-crepe. 
5 Réguas de 30 cm. 

Qntd Material do participante 

25* Manual do Participante disponibilizado pelo Sebrae 
Qntd Outros 

1 Lista de presença modelo fornecido pelo Sebrae 
* = Por participante 

 

ENSINO MÉDIO 
DESPERTAR   

média de 30 alunos 
Qntd Equipamentos 

1 Sala que comporte o número de participantes, organizada com cadeiras em 
formato U, preferencialmente 

1 Equipamento de vídeo e áudio, conforme disponibilidade 
1 Cavalete de flip-chart 

1 Cronômetro (pode ser utilizado aplicativo de aparelho celular, relógio ou 
computador, conforme disponibilidade) 

Qntd Materiais didáticos 

20 Revistas, jornais ou outros papéis ilustrados que possam ser recortados 
10 Tesouras 
10 Colas (tubos ou bastões, conforme disponibilidade) 
2 Blocos de 50 folhas de flip-chart 

10 Cartolinas azuis 
20 Cartolinas em cores variadas 

20 
Pincéis atômicos (cores variadas: cinco verdes, cinco vermelhos, cinco 
pretos, cinco azuis) 

5 Rolos de fita adesiva 
50 Tarjetas/filipetas de 10 cm x 30 cm aproximadamente 
20 Folhas de papel pardo tamanho A4 



  
5 Conjuntos de 12 unidades de caneta hidrocor 

10 Clips tamanho 3/0 ou maior 
10 Réguas de 30 cm 

30 
Blocos de 100 folhas de notas autocolantes de 3,8 cm x 5 cm (cores variadas, 
conforme disponibilidade) 

5 Blocos de 100 folhas de notas autocolantes de 7,6 cm x 7,6 cm ou maior 
(cores variadas, conforme disponibilidade) 

5 Envelopes tamanho A4 ou maior 
30* Envelopes tamanho A4 
50 Balões coloridos (cores variadas, conforme disponibilidade) 

Qntd Material do participante 

30* Manual do Participante disponibilizado pelo Sebrae 

30* 
Quadro Modelo de Negócios (material do Sebrae impresso ou desenhado) - 
Canvas 

Qntd Outros 

6 Cópias do Apêndice 2 – Encontro 6: indústria Leontex 
30* Cópias do Apêndice 3 – Encontro 8: dos males, os piores 

15* 
Cópias do Apêndice 4 – Encontro 16: orientação para entrevistas (duas 
páginas) 

1 Cópia Apêndice 5 – Encontro 17: temas para apresentações 
60 Cópias do Apêndice 6 – Encontro 20: fichas para pesquisa de opinião 

  

* = Por participante 
 

ENSINO MÉDIO RURAL 
CRESCENDO E EMPREENDENDO  

Média de 30 alunos 
Qntd Equipamentos 

1 Kit multimídia (projetor multimídia, computador ou notebook, caixas de som 
e tela de projeção, se necessário). 

1 Cavalete de flip-chart. 
Qntd Materiais didáticos 

50  • Folhas Flip chart 
4 • Pincéis atômicos 

30* • Pastas, blocos de rascunho, canetas e crachás para cada participante 

Qntd Material do participante 

30* Manual do Participante disponibilizado pelo Sebrae 
Qntd Outros 

1 Lista de presença modelo fornecido pelo Sebrae 
*Conforme quantidade de participante 

  



ENSINO SUPERIOR 

DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO 
 

Assunto:  

Local:  

Complemento:  
 

NOME (LETRA DE FORMA) EMPRESA TELEFONE 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.      

 
 

EQUIPAMENTOS 

se Quantidade Especificação 

01 Kit multimídia (projetor multimídia, computador  ou notebook,  caixas  de som e tela de 

projeção, se necessário) 

01 Cavalete de flip-chart 

05 (1) Computadores ou notebooks 

MATERIAIS 

Quantidade Especificação 

20 Pincéis atômicos em cores variadas (preto, vermelho, azul, verde – 5 de cada cor) 

20 (2) Crachás de identificação 

75 Folhas de papel para flip-chart 

300 Folhas A4 brancas ou cores disponíveis 

03 Rolos de fita-crepe 

15 Revistas usadas que possam ser recortadas 

03 Jornais usados que possam ser recortados 

05 Tesouras 

05 Tubos de cola 

05 Réguas 

05 Blocos de Post- i ts  em cores diferentes, conforme cores disponíveis (tamanho mínimo de 

3,5 x 5,0 cm)  

20 (2) Cópias do Anexo 1 – Cenário e regras “Diversão para todos” (Atividade 1 – Encontro 1) 

01 Cópia do Anexo 2 – Atividades para os grupos no estudo dos Encontros do Módulo 1 

(Atividade 3 – Encontro 1) 

01 Cópia do Anexo 3 – Atividades para os grupos no estudo dos Encontros do Módulo 2 

(Atividade 1 – Encontro 2) 

01 Cópia do Anexo 4 – Atividades para os grupos no estudo dos Encontros do Módulo 3 

(Atividade 1 – Encontro 3 ) 

20 (2) Cópias do Anexo 5 – Plano de Ação para a Disciplina de Empreendedorismo na IES (Atividade 3 – 

Encontro 4 ) 

Materiais 

diversos para a 

atividade do 

Módulo 2 - 

Encontro 5 

Copos plásticos; barbantes; folhas de papéis coloridos, em diferentes formatos e texturas; palitos de 

madeira e canudinhos para refrigerante; massa para modelar; canetas de ponta porosa coloridas; 

lápis de cor e giz de cera; caixas de papelão. 

(1) Serão necessários computadores para instalação do software e elaboração do plano de 

negócios pelos professores (atividades previstas para o terceiro e o quarto dia da capacitação). 

Pode ser solicitado que os professores tragam seus notebooks. 



 
 
 
 



 


