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CARTA
Prezados parceiros,
Chegamos a mais um final de ano com uma entrega brilhante, contribuindo para
a educação empreendedora de aproximadamente 3000 alunos do ensino médio de 25
escolas em dez municípios do Rio de Janeiro. De fevereiro a novembro, professores,
alunos e voluntários desenvolveram em sala de aula (e também nas empresas)
atividades práticas com foco em empreendedorismo, ética, educação financeira e
mundo do trabalho. 2019 foi um ano de expansão e aprimoramento do projeto. Outras
grandes empresas do setor aderiram à Trilha, totalizando 19 empresas, além do IBP. Ao
total, tivemos 326 voluntários envolvidos.
Em 2017, nascia a Trilha Empreendedora. Àquela época, com o apoio das
empresas parceiras e da Secretaria de Estado de Educação, vimos surgir uma
experiência que permitiu a sinergia entre os setores público, privado e terceiro setor.
Depois de 3 anos, conseguimos resultados importantes. Foi possível constatar, por
exemplo, que empresas concorrentes podem atuar em rede através do voluntariado
corporativo e contribuir assim para a educação empreendedora e para o
desenvolvimento de nossos jovens estudantes.
Ao longo de nossa trajetória na Trilha consolidamos práticas e fortalecemos a
base de nossas ações. Além disso, formamos em 2019 o primeiro grupo de alunos que
passaram pelos 08 programas da JA ao longo das três séries do ensino médio. Sem
dúvida, uma bela contribuição para os estudantes que poderão acessar o mundo do
trabalho melhor preparados para enfrentar os desafios da atualidade.
Obrigada a todos que nos apoiaram neste 1º ciclo de Trilha Empreendedora.
2020 será um ano fundamental para focarmos no aprimoramento de nossos processos
e resultados Por isso, contamos com vocês para seguirmos juntos e ampliarmos este
trabalho tão significativo para os jovens do estado do Rio de Janeiro.

Graziella Castilho
Presidente da Junior Achievement do Rio de Janeiro
Renata Guimarães
Diretora Executiva da Junior Achievement do Rio de Janeiro
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APRESENTAÇÃO
A Trilha Empreendedora é um projeto que prevê a aplicação de uma sequência
de programas da Junior Achievement dentro do currículo de escolas da rede estadual
do Rio de Janeiro que fazem parte do Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI)1. Os objetivos educacionais da Trilha estão alinhados à proposta do PRO-EMI e
contribuem para o desenvolvimento das diversas áreas do conhecimento. Além disso, o
projeto está corrobora com os seguintes campos de integração curriculares (CIC):
Mundo do Trabalho e Protagonismo Juvenil.

Descritivo e conteúdo dos programas: www.jarj.org.br/programas

OBJETIVOS EDUCACIONAIS
Oferecer aos alunos uma formação integral e contínua, com foco em
empreendedorismo, finanças, sustentabilidade e preparação para o mercado de
trabalho;
Proporcionar o contato do aluno com profissionais do mercado de trabalho;

Apoiar as escolas e os professores no desenvolvimento de metodologias
criativas e emancipadoras, de acordo com as orientações do PRO-EMI:
propostas curriculares dinâmicas, que desenvolvem o protagonismo juvenil,

1

Para saber mais sobre o Programa
http://educacaointegral.mec.gov.br/proemi

Ensino
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Médio

Inovador

(PRO-EMI)

acesse

possibilitam a relação entre teoria e prática e abordam as diferentes áreas do
conhecimento.

OUTROS OBJETIVOS
• Fortalecer a cultura de voluntariado nas empresas;
• Estimular ações de integração do setor.

RESULTADOS
Em 2019, a Trilha seguiu com 24 escolas de 10 municípios do estado, e
expandiu ao atender alunos da 3ª série, além dos alunos da 1ª e 2ª série do ensino
médio, com uma sequência estruturada de programas nos eixos de empreendedorismo,
educação financeira e preparação para o mundo do trabalho.

ABRANGÊNCIA DA TRILHA
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POR DENTRO DAS ESCOLAS
Relação das 24 escolas participantes do projeto em 2019:
Nº de
Professores

Nº de
Turmas

Nº de
Alunos /
Segundo
semestre

2

2

42

1
4

3
5

70
143

Itaboraí

2

2

33

São Gonçalo

4

4

100

São Gonçalo

1

3

79

São Gonçalo

2

2

57

Rio de Janeiro

1

3

49

Rio de Janeiro

1

3

107

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

4
6

9
9

255
343

Rio de Janeiro

1

3

43

Rio de Janeiro

3

5

149

Rio de Janeiro

1

4

126

Duque de Caxias

2

5

99

Queimados

1

2

85

Nova Iguaçu

2

7

267

Japeri

2

2

60

Belford Roxo

1

3

110

Belford Roxo

1

3

47

Rio de Janeiro

1

2

67

Rio de Janeiro

1

4

95

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

1
1
46

1
2
88

7
51
2484*

Unidade Escolar

Município

CIEP Brizolão 272 - Gabriel
Joaquim dos Santos
CE Guilherme Briggs
CE Leopoldo Froes
CIEP Brizolão 451 - Elisa Antonia
Rainho Dias
CE Santos Dias
CIEP Brizolão 246 - Profª
Adalgiza Cabral de Faria
CE Dorval Ferreira da Cunha
CIEP Brizolão 092 - Frederico
Fellini
CIEP Brizolão 173 - Rainha
Nzinga de Angola
CE Professor Horácio Macedo
CIEP Brizolão 312 - Raul Ryff
CIEP Brizolão 303 - Ayrton
Senna da Silva
CE Monsenhor Miguel de Santa
Maria Mochon
CAIC Nações Unidas
CIEP Brizolão 199 - Charles
Chaplin
CIEP Brizolão 346- Belarmino
Alfredo dos Santos
CE Alfredo Neves
CIEP Brizolão 207 - Gilson
Amado
CIEP Brizolão 376 - Claudio
Coutinho
CIEP Brizolão 388- Lasar Segall
CIEP 323 Maria Werneck de
Castro
CE Professor Antonio Maria
Teixeira Filho
CIEP 432 Alberto Cavalcanti
CE Jorge Zarur

São Pedro da
Aldeia
Niterói
Niterói

24
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*O número considera os alunos que frequentaram o segundo semestre nas 24 escolas da Trilha,
não incluindo a escola da ação pontual. No primeiro semestre, 3.003 alunos participaram dos
programas da Trilha Empreendedora.
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EMPRESAS E VOLUNTÁRIOS
O projeto da Trilha foi viabilizado através do trabalho desenvolvido pela
Comissão de Responsabilidade Social do Setor de Óleo e Gás, focado especialmente
nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Em 2019, 19 empresas, além do
IBP, apoiaram a Trilha Empreendedora.

O projeto viabilizou a distribuição de
3.193 manuais de alunos e voluntários.
Todo material incluiu na contracapa as
logomarcas das empresas parceiras.
1° semestre – 1.562 manuais
2° semestre – 1.631 manuais

Além dos recursos financeiros, as empresas
fomentaram o voluntariado corporativo
através do incentivo à participação dos
colaboradores em sala de aula e nas próprias
empresas.
Em 2019, a JA realizou 19 encontros de
formação presencial com voluntários.
.

*Contracapa dos manuais de aluno e voluntário

FORMAÇÕES COM VOLUNTÁRIOS
O voluntariado corporativo atuou diretamente nos programas Conectado com o
Amanhã, Empresa em Ação e Gestão de Projetos: Habilidades para a Vida.
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VOLUNTÁRIOS EM SALA DE AULA:
A força inspiradora do voluntariado
A aplicação dos programas da Trilha é uma tarefa compartilhada por professores
da rede estadual e voluntários das empresas parceiras. Esse modelo é, sem dúvida, um
grande fator de sucesso, pois oferece aos jovens a oportunidade de dialogar, debater e
aprender fazendo com a mediação de profissionais de diferentes áreas de atuação.

Este ano, contamos com a participação de 235 voluntários que atuaram
diretamente em sala de aula nas escolas da Trilha ou na escola da ação pontual,
compartilhando experiências e aplicando os programas com o olhar de quem está
atuando diretamente no mercado de trabalho. Das 24 escolas da Trilha, 11 delas (45%)
receberam voluntários ao menos uma vez.

Voluntários
2019 em ação!
Ponto de atenção:
Aumentar % de participação de voluntários nas escolas de
outros municípios.

Para além dos programas aplicados nas escolas da Trilha, foram desenvolvidas
2 ações pontuais no CE Pedro Álvares Cabral, localizado em Copacabana. Realizadas
em datas distintas e demonstrando o grande potencial do voluntário corporativo, essas
aplicações reuniram voluntários de diferentes empresas parceiras e possibilitaram aos
estudantes das turmas de 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio a oportunidade de conhecer
os programas Conectado com o Amanhã e Gestão de Projetos: Habilidades para a
Vida.

Com o Conectado com o Amanhã, os voluntários mediaram debates sobre o
futuro e a preparação para o mercado de trabalho. Já no programa Gestão de Projetos,
os estudantes foram estimulados a compreender, planejar, realizar, monitorar e avaliar
um projeto próprio.
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Voluntários na aplicação pontual do Conectado com o Amanhã (19/06/19) e Gestão de
Projetos: Habilidades para a Vida (25/09/19).

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NAS EMPRESAS:
O Programa Empresário Sombra
Conhecer o ambiente corporativo através da visita a uma empresa de grande
porte é, para muitos jovens estudantes, uma oportunidade ímpar. Entre os meses de
outubro e novembro, a Trilha proporcionou 10 visitas às empresas parceiras e envolveu
91 voluntários que doaram seu tempo e seus saberes como forma de inspirar jovens
nas mais diversas áreas de conhecimento.

PETROBRAS

AKER SOLUTIONS

ENAUTA

GALP
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SUBSEA 7

BHGE

TOTAL

SBM

REPSOL SINOPEC

BP

Números: 10 escolas, 107 alunos, 10 empresas e 91 voluntários.
O engajamento das equipes de voluntários para a realização do Empresário
Sombra foi um ponto de destaque. Através de palestras, tours pela empresa e
acompanhamento da rotina de profissionais de diferentes áreas estudantes vindos de
diferentes municípios puderam conhecer de perto o setor de petróleo e gás.
Ponto alto
Aumento no número de
empresas, voluntários e alunos
participantes.

Ponto alto
Empresário Sombra com
programações bem estruturadas
gerando aprendizado.

Espero que a Trilha continue com os projetos, proporcionando mais idas
a empresas para que os alunos assim como eu tenham oportunidades de
ter a experiência de estar em uma empresa.
Aluno do C.E. Antônio Maria Teixeira Filho - Leblon
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Minha experiência no Empresário Sombra foi realmente informativa e
engrandecedora. Confesso que havia em mim um tanto de receio e medo,
pois eu nunca tinha conhecido e acompanhado de perto uma empresa (...).
O dia foi incrível por vários motivos: os voluntários muito receptivos e
simpáticos, informações e aprendizados engrandecedores e super valiosos.
Com certeza, uma experiência inesquecível!
Aluno do CIEP 199 – Duque de Caxias

OS NÚMEROS DO VOLUNTARIADO
Ao todo, os voluntários doaram 1408 horas em sala e 546 horas nas empresas
em 2019. Houve um aumento expressivo de horas doadas, considerando as 1241 horas
de 2018. Tanto nas participações em sala de aula, quanto nas visitas do Empresário
Sombra, a força do voluntariado reafirmou seu potencial de inspirar vidas.
Empresa

Nº de
Voluntários

Nº de Participações
Voluntárias

Afton Chemical*
Aker Solutions
BHGE
BP
Chariot*
Enauta
Equinor
Galp
Global*
IBP
Ipiranga
Karoon
Petrobras
Petrogal*
Repsol Sinopec
SBM
Shell
Subsea 7
Supergasbras
TECHNIP
Total
Weatherford
Wilson Sons
TOTAL

1
26
19
37
1
16
4
15
1
4
5
1
14
1
21
45
11
44
10
1
18
13
18
326

1
34
23
59
1
20
5
19
1
7
7
2
15
1
23
52
13
74
14
1
20
21
22
435

*Instituição convidada
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Nº de Horas Nº de Horas
Doadas em Doadas nas
sala de aula empresas
0
5
42
117
48
99
102
183
0
8
24
98
0
34
60
48
0
5
0
38
0
29
0
13
48
53
0
8
78
59
72
233
0
86
24
353
0
58
0
8
48
63
0
87
0
155
1840
546

EVENTO DESTAQUE:
O Prata da Casa
O Prata da Casa é um evento realizado anualmente pelo o CBVE – Comitê
Brasileiro de Voluntariado Empresarial – e reúne empresas que atuam com voluntariado
corporativo para apresentar experiências bem sucedidas do setor.

Este ano, a Trilha Empreendedora foi apresentada como o case de sucesso
justamente por contar com o engajamento do voluntariado corporativo que atua em uma
rede de cooperação formada por empresas concorrentes em prol da formação
empreendedora de estudantes de escolas públicas do ensino médio.

Junior Achievement, Secretaria Estadual de Educação, IBP e CBVE no
evento Prata da Casa.

Petrobras, Shell, Subsea 7 e Ocyan apresentando suas experiências de
voluntariado corporativo na Trilha Empreendedora.

Alunos, professores e
coordenadores
pedagógicos e seus
olhares sobre o projeto.
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ESCOLAS PARTICIPANTES
A Trilha contou com 24 escolas localizadas em 10 municípios do Rio e teve a
participação de 46 professores nas aplicações dos 08 programas desenvolvidos nas
três séries do ensino médio. No segundo semestre, 2785 estudantes foram impactados.

Em 2019, tivemos o primeiro grupo de alunos que, ao chegarem ao 3º ano do
ensino médio, completaram o ciclo de programas da Trilha, totalizando 102 horas de
carga horária, além das 06 horas de visita às empresas para aqueles que participaram
do Empresário Sombra.

FORMAÇÕES
Os professores da rede estadual foram capacitados pela equipe da JA nos
programas da Trilha. Ao todo, foram desenvolvidos 23 encontros formativos.

EVENTO DESTAQUE:
A BNCC e as competências desenvolvidas pela Trilha Empreendedora
O cronograma da Trilha prevê encontros voltados a diretores, coordenadores
pedagógicos e professores com o intuito de realizar o acompanhamento das ações e
realizar a formação continuada das equipes. Uma dessas reuniões abordou as
competências da BNCC – Base Nacional Comum Curricular2 – como eixo norteador
2

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica. Acesse em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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para pensar as habilidades e atitudes que estão presentes na Trilha Empreendedora.
Os grupos de trabalho puderam refletir sobre a sinergia entre os programas da Trilha e
as competências da BNCC e aprofundar os conhecimentos sobre o trabalho
desenvolvido com os estudantes.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Obs.: por solicitação das empresas parceiras, a reunião de encerramento junto a este grupo foi
reagendada para fevereiro de 2020
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AVALIAÇÃO DA TRILHA EMPREENDEDORA
PESQUISA COM AS ESCOLAS
Através de formulários online, a equipe de direção e os professores avaliaram os
principais resultados da Trilha.

RESULTADOS QUANTITATIVOS
Baseado no retorno de 17 escolas, 90,3% dos gestores consideraram a Trilha
pertinente ou muito pertinente aos objetivos da disciplina de Estudos Orientados.
Representando um aumento, em comparação a 2018, quando esse quantitativo
representava 88%. Além disso, em 2019, a Trilha Empreendedora não foi considerada
como pouco pertinente ou impertinente.

Quando perguntados sobre o atingimento do objetivo geral da Trilha
Empreendedora, que é o de inspirar e formar jovens preparados para o mercado de
trabalho em plena transformação, através do desenvolvimento de habilidades e
competências empreendedoras, 77,2% dos gestores afirmaram que o objetivo geral foi
alcançado ou plenamente alcançado. Esse número representa um aumento em relação
a 2018, ao mesmo tempo em que houve uma diminuição na porcentagem dos que
consideram que o objetivo da Trilha foi pouco alcançado (de 24% para 22,7% em 2019).
Além disso, vale pontuar que a percepção dos gestores em relação ao atingimento
pleno do objetivo geral da Trilha quase dobrou em 2019.
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Em relação aos principais impactos observados ao longo do projeto foram
destacados pelos gestores os mesmos pontos em 2018 e em 2019, conforme ranking a
seguir.

A participação dos voluntários foi outro ponto de destaque nas avaliações.
Dentre as 24 escolas participantes do projeto, 55% receberam a visita dos profissionais
em 2018. Já, em 2019, 45% das escolas receberam pelo menos um voluntário. Esse
decréscimo se deve tanto pela questão geográfica, quanto por motivos relacionados à
segurança dos colaboradores. Nas avaliações de 2018, 84,6% das escolas avaliaram a
participação dos voluntários como ótima, esse percentual caiu para em 2019 para 80%.
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Ponto alto:
Participação dos
Voluntários

A
Avaliaã

Os professores também avaliaram a participação dos voluntários em sala de
aula. As respostas reforçaram o papel fundamental do voluntário no projeto:

COMO AVALIA A PARTICIPAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO PROJETO?
“A vivência que o voluntário leva para o aluno, mostrando que também são jovens, que
como eles conseguiram alcançar seus objetivos.”
“Os voluntários trouxeram experiências enriquecedoras, pois apresentaram visões
diferentes de mundo alinhadas às atividades do material.”
“Mostrar aos jovens estudantes que é possível, através do estudo e da dedicação, mudar
a realidade que se apresenta muito distante.”

Através do formulário, as escolas apontaram o que gostaram, o que não
gostaram e o que poderíamos melhorar na Trilha Empreendedora:

+
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Sobre a continuidade da Trilha em 2020, 77,3% das escolas avaliaram que o
projeto deve ser desenvolvido de maneira similar com sugestões de melhoria.
Ponto de melhoria:
Necessidade de
melhorias na Trilha

COM A PALAVRA, OS PROFESSORES:

“O ponto alto da Trilha foi o Empresário Sombra, pois possibilitou o contato do
aluno com o mercado de trabalho.”
“Os jogos disponibilizados são bem didáticos, o que permitiu uma aplicabilidade
e correlação com o conteúdo.”
“A Trilha traz uma grande contribuição na formação dos jovens e no incentivo ao
empreendedorismo.”

PESQUISA COM AS ESCOLAS
Através de depoimentos, os alunos avaliaram as suas experiências pré e pós
Trilha Empreendedora.

RESULTADOS QUALITATIVOS
No início e no final da Trilha Empreendedora 2019, os alunos escreveram
depoimentos sobre o que esperavam aprender com o projeto.

A seguir foram

comparados os depoimentos pré e pós Trilha Empreendedora para mensurar o impacto
do projeto na vida dos alunos.
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PESQUISA COM OS VOLUNTÁRIOS
Através de formulários online, os voluntários avaliaram os principais resultados
da Trilha.

RESULTADOS QUANTITATIVOS
Baseado no retorno dos voluntários, 94% se consideraram totalmente ou muito
satisfeitos com a formação dos programas fornecidos pela JA em 2019. Trata-se de
um aumento significativo, em comparação a 2018, quando esse quantitativo
representava 80,9%, de acordo com o gráfico abaixo.
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Quando perguntados sobre a satisfação em relação ao programa da Trilha
que foi aplicado pelos voluntários, 96% responderam que ficaram totalmente ou muito
satisfeitos. Esse dado comprova que as atividades das quais os voluntários participaram
estavam alinhadas ao objetivo de apresentar habilidades e conhecimentos atualmente
valorizados no mundo do trabalho através de práticas de preparação para o mercado de
trabalho e perspectivas de carreira.

A satisfação dos voluntários com a recepção das escolas e o envolvimento
dos alunos, foi um ponto de atenção nas avaliações. Apesar da maioria dos voluntários
ter declarado que ficaram satisfeitos (cerca de 80% em 2018 e em 2019), houve um
aumento no percentual de voluntários muito insatisfeitos. Dentre os motivos dessa
insatisfação, citaram dificuldades de infraestrutura das escolas e a falta de comunicação
entre as empresas, a JA e as próprias escolas.
Ponto de melhoria:
Grau de satisfação
com a recepção das
escolas

A
Avaliaã
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Outro dado relevante foi a quase totalidade dos voluntários terem afirmado que
atuariam novamente como voluntários na JA, tanto em 2018, como em 2019.

Em

relação

às

principais

habilidades

pessoais

e

profissionais

desenvolvidas pelos voluntários, foram destacados, por ordem de relevância, os
seguintes pontos.

Através do formulário, os voluntários apontaram o que gostaram, o que não
gostaram e o que poderíamos melhorar na Trilha Empreendedora, conforme síntese
abaixo.
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COM A PALAVRA, OS VOLUNTÁRIOS:

“A experiência de poder compartilhar conhecimento e ao mesmo tempo aprender
com os jovens, é algo transformador. A doação de tempo e vivências profissionais e
culturais certamente é um caminho para um futuro melhor para as crianças,
adolescentes e sociedade como um todo.”
Vitor Hugo Bastos, Weatherford

“Foi muito gratificante ver os jovens com vontade de melhorar e crescer, espero
ter trazido para eles um pouquinho de esperança, visto que morei muito perto de onde o
CIEP fica e sei da dificuldade de querer crescer sem ter muita perspectiva.”
Carla Sampaio, Subsea 7

“Lembro de um dos alunos, o Pedro, que ao discutirem sobre o projeto final que
eles estavam desenvolvendo, foi questionado o porquê de seguirem nesse projeto para
a escola se eles já sairiam este ano (era uma turma de terceiro ano). Neste momento o
Pedro pediu atenção e disse: “Pessoal, esse projeto pode não se aplicar a gente, mas já
pensaram o legado que vamos deixar para os futuros alunos? Em quantas vidas
podemos transformar se isso aqui que a gente tá pensando for pra frente?” Nessa hora
eu vi como fazia sentido estarmos ali naquela tarde...”
Mariana Marzoa, IBP
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ENCONTRO DE ENCERRAMENTO
Durante o mês de dezembro, foi realizado um evento de encerramento com as
escolas que teve como objetivos apresentar os resultados, fortalecer a integração entre
as escolas, além de compartilhar experiências exitosas do ano e levantar pontos de
melhoria para 2020.

As escolas foram convidadas a pensar no futuro da Trilha Empreendedora e, em
grupos, professores e coordenadores construíram colaborativamente um entendimento
sobre onde estamos, onde quereremos chegar e como chegaremos lá.
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Além disso, utilizando a metodologia Aquário, os professores e coordenadores
foram convidados a compartilhar as experiências exitosas com a Trilha Empreendedora
de 2019.

DORES E SOLUÇÕES: RUMO A 2020!

DORES

 Diminuição no número de
voluntários
 Aumento do número de
escolas que não recebem
voluntários
 Materiais desgastados pelo
tempo de uso (3 anos)
 Programas com muita teoria
e pouca prática
 Falta de alinhamento na
comunicação entre JA,

SOLUÇÕES

 Aumento de empresas parceiras
 Realizar Innovation Camp com escolas
que não recebem voluntários
 Adquirir materiais novos para todas as
escolas
 Criar uma biblioteca virtual com
dinâmicas, jogos e práticas
relacionadas com os temas dos
programas
 Aprimorar canais diretos de
comunicação entre JA, empresas e
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empresas e escolas
 Falta de certificação para os
alunos que completam a
Trilha
 Empregabilidade dos alunos
ao final da Trilha
 Mensuração dos resultados e
dos impactos da Trilha
 Sensibilização dos
voluntários nas empresas
 Acompanhamento e
monitoramento das ações
pela JA
 Necessidade de melhorias na
Trilha Empreendedora
 Satisfação dos voluntários
com a recepção das escolas
 Formato e duração das
formações para voluntários e
professores

escolas
 Criar modelo de declaração/certificado
para concluintes da Trilha
 Criar Banco de talentos para linkar
empresas e alunos
 Criar indicadores de performance,
resultados e impactos da Trilha
 Criar plano de comunicação para a
Trilha junto às empresas
 Criar roteiro de visitas nas escolas e
reuniões periódicas de controle com as
empresas
 Entender as necessidades das
empresas, das escolas e dos alunos
para cocriar soluções utilizando Design
Thinking
 Aumentar o engajamento das escolas
como reforço do apoio da
SEEDUC/Regiões de Ensino
 Revisar as formações, incluir conteúdo
sobre didática e testar outros formatos
(online, gravações etc)

COMUNICAÇÃO
Post (Rede Social)
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Peças de Sensibilização de Voluntários (Email Marketing)
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Materiais de Ativação de Marca (Banner, Camisa e Adesivos)

CLIPPING
Interno:
https://www.jarj.org.br/alunos-da-rede-estadual-de-ensino-do-rio-dejaneiro%e2%80%afrecebem%e2%80%afaulasde%e2%80%afempreendedorismo%e2%80%afcomo-parte-do-curriculo/
https://www.jarj.org.br/empresas-do-setor-de-oleo-e-gas-se-unem-em-prol-da-educacaona-trilha-empreendedora/
https://www.jarj.org.br/voluntarios-criam-conexoes-e-buscam-meios-de-melhorar-avivencia-escolar-de-alunos-da-rede-publica-de-ensino/
https://www.jarj.org.br/repsol-sinopec-inicia-a-sequencia-de-empresarios-sombra-emparceria-com-o-ibp/

Externo:
https://tnpetroleo.com.br/noticia/quase-3-mil-alunos-recebem-aulas-deempreendedorismo-atraves-da-trilha-empreendedora-criada-pela-seeduc-e-ibp/
https://visaotv.com.br/noticias/rio/quase-3-mil-alunos-de-escolas-publicas-do-rio-dejaneiro-recebem-aulas-de-empreendedorismo-atraves-da-trilha-empreendedora/
https://clickpetroleoegas.com.br/rio-de-janeiro-escolas-publicas-empreendedorismo/
https://visaotv.com.br/noticias/brasil/empresas-concorrentes-do-setor-de-oleo-e-gas-seunem-pela-causa-do-voluntariado-empresarial/
https://www.srzd.com/geral/setor-oleo-gas-voluntariado/

28

29

