
Gestão de empreendimentos 
solidários
—



Plano de vôo

• Trocar senha

• Vídeos de empreendimentos
 de economia solidária reais

• Tecnojogo

• Debate + Corais.org

• Tarefas de pesquisa



Trocar senha (15min)
—



Empreendimentos de 
economia solidária reais
—



Economia solidária: 
empreendimentos reais

>> Introdução (propósitos do módulo, objetivos do encontro) - 15min

>>  Dinâmica (vídeo + anotações) - 15min:

. dividir em 4 grupos

. Tarefa ao assistir os vídeos >> escrever: seus produtos/serviços; de que ele precisa 
para funcionar; sugestões de melhoria

>> Vídeo Pedro Jatobá  (Colabor@tiva.PE) >> link1, link2 - 15min

>> Minidebate - 10min

>> Vídeo Daniela Feitosa (Colivre, Petrobras) >>  link1 - 15min

>> Minidebate - 10min

mailto:Colabor@tiva.PE
http://www.iteia.org.br/videos/pedro-jatoba-apresenta-produtora-no-tecnojovem-parte-1-de-2
http://www.iteia.org.br/videos/pedro-jatoba-explica-a-produtora-cultural-na-expoidea
http://sede.colivre.coop.br/~daniela/colivre/colivre.html#/


Intervalo! (9h35-9h50)
—



Tecnojogo
—



Tecnojogo

>> Explicando – 15min

Objetivos:
- reduzir custos para iniciar empreendimento de economia solidária (produtora)
- aumentar o portfólio de serviços prestados
- se relacionar com outros empreendimentos e outras organizações

>> Ofertas e demandas – 15 min

Cada grupo escreve suas ofertas e demandas (5 a 10) - duas simulam a Colabor@tiva.PE e 
duas a Colivre

. podem acrescentar habilidades pessoais

. Professores representam produtora Tecnojovem



Tecnojogo

>> Rodada troca 1 (anotando no quadro) - 10 min 

>> Rodada troca 2 (anotando no quadro) - 10 min  

>> Rodada troca 3 (anotando no quadro) - 10 min  

>> Rodada troca 4 (anotando no quadro) - 10 min  



Debate + Corais.org
—



Debate + Corais.org (30min)

 Debate:

 produtora colaborativa, 

tabela de oferta e demanda, 

empreendimento de multimídia, Corais.org,

 software livre,

 empreendimento de desenvolvimento de software, 

Cirandas.net



Debate + Corais.org (30min)

Corais.org é o ambiente web que servirá de apoio às aulas

Lá está o ambiente do Tecnojovem Básico 2016 (http://corais.org/tecnojovem2016).

É poossível visitar também o ambiente da edição em 2014 (http://corais.org/tecnojovem2014)

http://corais.org/
http://corais.org/tecnojovem2016
http://corais.org/tecnojovem2014


Tarefas de pesquisa
—



Tarefas de pesquisa

Tarefa no Corais.org (10min)

. dúvidas podem ser postadas como comentário na própria tarefa;

. cada aluno deve responder a tarefa na forma de comentário na própria tarefa;

. cada aluno, após terminar a tarefa, deve realizar uma transação no módulo de Moedas 
Sociais no Corais, transferindo 40 tecnotas (TN$ 40) do usuário-banco-luizart para a sua conta 
pessoal (veja aqui http://corais.org/tecnojovem2016/exchanges detalhes da moeda)

 

http://corais.org/tecnojovem2016/exchanges
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