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Pessoal,
A tarefa de pesquisa de hoje é o seguinte:
0) (15 min) - responder ao questionário-padrão de aula no seguinte link [10] ;
1) (20min) Jogar o jogo do Empreendedor (SEBRAE) >> LINK [11]
2) (30min) Assistir a Palestra de Empreendedorismo - As Conexões que Movem a Vida
https://www.youtube.com/watch?v=eStNcJ7S7No [12]
3) (20 min) Por fabriqueta: Criar um projeto no Corais com o nome da sua Fabriqueta. (corais.org
>> se logar >> Criar conteúdo >> Projeto). Após isso, todos os demais participantes devem se
logar, ir no link da sua fabriqueta no Corais e clicar em solicitar participação. Logo depois, a pessoa
que criou o projeto da fabriqueta no Corais deve aprovar os "novos" membros como administradores
(ir no link da fabriqueta >> ir em Membros >> localizar o membro >> ir em "Requisição - aprovar";
depois em "Admin - criar")
4) (1h30) Por fabriqueta:
Ler em grupo a apostila “Módulo Gestão – Projetos” (LINK AQUI [13]), e, com base nos “Elementos do
projeto”, montar uma apresentação (da Fabriqueta). IMPORTANTE:
. considerar que o projeto começa agora e termina no dia em que o produto ou
serviço da fabriqueta estará pronto pra ser oferecido aos clientes
. pensem nos “elementos” mais importantes para o projeto de vocês (caso não dê
tempo de pensar em todos os “elementos”
5) (10min) Por fabriqueta: Fazer um post com >> o nome da fabriqueta, o nome dos participantes,
o link da fabriqueta no Corais (feito no item 4) e a apresentação do seu projeto (feita no item 5)
como um arquivo anexo.
6) SOMENTE TURMAS 5 e 6 - (40min) Por fabriqueta: Melhorar o "Pitch" do produto/serviço GRAVAR UM VÍDEO de 30 segundos (no celular) apresentando o produto ou serviço. Anexar o vídeo
no Post da tarefa.
6) SOMENTE TURMAS 1, 2, 3 e 4 - (30min) Por fabriqueta: Melhorar o "Pitch" do
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produto/serviço (apresentação que fizeram em sala, com duração de 2 minutos), revezando os
apresentadores (vocês precisarão disso depois...).
Prazo: Você tem que estar logado [14] para se inscrever em uma data.
Responsáveis: luizart [1]
Transações vinculadas:
TN$ 40
Anônimo
atividade de pesquisa [15]
Ver mais [16]
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