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Etiquetado:
Gestão Ecosol - Módulo Gestão de Empreendimentos Solidários [3]
Prod LAP1 - Linha Laboratórios de Aprendizagem 1 [4]
Prod. LAP2 - Linha Laboratórios de Aprendizagem 2 [5]
Prod. MUC1 - Linha Multimídia Comunitária 1 [6]
Prod. MUC2 - Linha Multimídia Comunitária 2 [7]
Encontro 4 [8]
Comentários sobre tarefa da aula anterior.
Lei da economia solidária. Mobilização para melhorar as condições de trabalho.
1. Vídeo EI () 5min
2. Cartilha EI – 15min
(http://gestaoportal.sebrae.com.br/uf/rio-de-janeiro/microempreendedor-individual/o-quee/cartilha_mei2014 [9])
3. Vídeo xique xique – idéia de rede de EI's em conjunto - 5min
(http://www.youtube.com/watch?v=uKAyrqbZ2dA [10])
4. Vídeo Sebrae - Custo e Preço de Venda dos Produtos - 5min
(http://tv.sebrae.com.br/media/1006/ [11])

5. Plano de Viabilidade Econômica (Financeira >> custos fixos + despesas) – 1h50
5.1. Baixar a planilha da última aula (corais) e preenchê-la (salva pendrive) - 30min
(http://corais.org/tecnojovem2014/node/82539 [12])
Orientá-los a listar quais produtos e serviços serão ofertados por cada produtora.
[CAFÉ]
5.2. Após café, análise das planilhas de cada grupo (5min por grupo) 6. Plano de Viabilidade Econômica (Financeira >> custos variáveis em diante, inclusive com preço e
volume necessário para começar o negócio) – 1h30
6.1. Divisão por grupos e preenchimento planilha (salva pendrive) – 45min
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6.2. análise das planilhas de cada grupo (10min por grupo) - 40min
P - Trazer alguém que tenha / use o MEI (Video com o Jatobá)
URL de origem (recuperadas em 09/01/2023 - 18:40):
https://www.corais.org/tecnojovem2014/node/82810
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