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SERVIÇOS DA
MAESTRELLO

• EDUCACIONAIS

• CORPORATIVOS

• EDITORIAIS

A consultoria implanta DEPARTAMENTO
DE LINGUAGEM de forma customizada

em contextos:

M A E S T R E L L O  C O N S U L T O R I A  L I N G U Í S T I C A



EDUCAÇÃO

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS QUE CONTEMPLAM OBJETIVOS DA LEITURA E ESCRITA DE:

Literatura;

Literatura Socioambiental;
Empreendedorismo Socioambiental;

Educação para o consumo.

SISTEMA INOVADOR DE AVALIAÇÃO DE REDAÇÃO

MATERIAL DE LPT CUSTOMIZADO À INSTITUIÇÃO

FORMATAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR COM CRITÉRIOS POR IDADE

M A E S T R E L L O  C O N S U L T O R I A  L I N G U Í S T I C A



MAESTRELLO
E IEMA

Hoje, a Maestrello Consultoria migrou seu know-how para o IEMA (Instituto de Educação e Meio Ambiente),

com o objetivo de ter posicionamento de responsabilidades educultural e socioambiental. Certificado como Oscip
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) pelo Ministério da Justiça, a causa do instituto é disseminar o
conhecimento através de quatro pilares: Educação, Cultura, Assistência Social e Meio Ambiente; para atender
o interesse seja de uma comunidade, de um bairro ou de uma cidade por meio de diagnósticos precisos.

M A E S T R E L L O  C O N S U L T O R I A  L I N G U Í S T I C A



PROJETO PILOTO: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL



EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL

A primeira edição desse curso de 40 horas foi executada

entre os meses de maio e setembro de 2015, às quintas-
feiras das 19h às 21h, na Paróquia São Jorge, em Nova

Odessa (SP). Houve 350 inscrições de adolescentes da
escola estadual do bairro - Professora Silvania Aparecida

Santos -, porém, o IEMA precisou sortear apenas 50

participantes, pois era o número de pessoas que a sala de
aula sedida pela igreja comportava.
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OBJETIVO DO CURSO: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL



OBJETIVO 
DO CURSO

O Curso de Empreendedorismo Socioambiental da
Oscip IEMA objetiva que seus participantes apresentem
soluções empreendedoras, após analisarem a crise hídrica em
suas comunidades, o que pode garantir a eles: geração de
renda, conservação da água e a sensibilização ambiental dos
seus clientes.



VÍDEO SOBRE O 
INÍCIO DO CURSO

Assista ao vídeo do site “Espalha o Bem” sobre o início do curso.

http://espalhaobem.com.br/vamos-celebrar-a-juventude-com-escolas/


PREMIAÇÃO NACIONAL: 

PRÁTICA SIGNIFICATIVA 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL



CURSO CONCORREU 
À PREMIAÇÃO

O Curso de Empreendedorismo Socioambiental da Oscip
IEMA concorreu à premiação “Prática Significativa de Educação
Ambiental” do IV Encontro Formativo Nacional Integrado de
Educação Ambiental para a Gestão das Águas, durante o XIII
Diálogo Interbacias - eventos realizados simultaneamente na
cidade de São Pedro (SP), no início do mês passado.
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PREMIAÇÃO DO IEMA
O Projeto Literatura Socioambiental do Instituto de

Educação e Meio Ambiente conquistou esta premiação.



ESTRUTURA DO CURSO: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL



ESTRUTURA 
DO CURSO

- identificar características e valores do empreendedor em si 
mesmo;
- formatar ficcionalmente uma empresa, desde logomarca, 
missão, visão e valores, até o organograma;
- utilizar palavras do discurso corporativo;
- ter noções básicas de comportamento empresarial (estratégias 
de venda, dresscoching, etc.);
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ESTRUTURA 
DO CURSO

- enxergar uma oportunidade de negócio a partir de um
problema: consumo de água dentro de suas casas (chuveiro,
torneira, máquina de lavar, caixa d’ água, vaso sanitário, etc.);
- pesquisar profundamente a problemática da crise hídrica para
buscar soluções;
- estudar tanto a parte técnica quanto os produtos sustentáveis
já existentes no mercado para a criação de produtos inovadores;
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ESTRUTURA 
DO CURSO

- prototipar os produtos sustentáveis criados por eles;
- custear seus produtos (gestão financeira, de risco, de crise,
etc) e apresentar em forma de seminário;
- ter noções de educação financeira e de consumo;
- captar recursos para investir em seus projetos;
- ser defensores da água.
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METODOLOGIA DO CURSO: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL



METODOLOGIA 
DO CURSO

A metodologia do curso é exclusiva do IEMA e
complementada pela técnica Design Thinking, que permite
estimular a criatividade dos estudantes, fazendo-os pensar em
projetos inovadores de sustentabilidade.
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METODOLOGIA 
DO CURSO

Seu público-alvo foi de adolescentes de 13 a 17 anos,
moradores da região do São Jorge, em Nova Odessa, que faz
parte da Bacia do Baixo Atibaia.

Antes de serem estimulados ao empreendedorismo
focado na conservação dos recursos hídricos, os estudantes
refletiram sobre a crise hídrica que atingiu as bacias PCJ.



WWW.OSCIPIEMA.ORG
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FORMATURA: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL



FORMATURA

Os alunos receberam seus certificados de conclusão do
curso e comemoraram essa conquista numa festa entre eles e a
equipe do IEMA, em que, inclusive, participaram alguns pais.
Houve também a entrega de uma Medalha de Honra ao Mérito
ao aluno Lucas Delai, que teve 100% de assiduidade.
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DEPOIMENTOS: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL
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O estudante Gustavo Leopoldino, 
de 15 anos, gostou do curso e 

comentou sobre o que aprendeu:

“além de estudarmos a 
importância da água, fomos 

ensinados a como criar e 
conduzir uma empresa. 

Indicaria o Curso de 
Empreendedorismo 

Socioambiental aos meus 
amigos, parentes, para que todos 

aprendam o que aprendi”.
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https://www.facebook.com/OSCIPIEMA/videos/vb.743137979057461/926898494014741/?type=2&theater
https://www.facebook.com/OSCIPIEMA/videos/vb.743137979057461/926898494014741/?type=2&theater


SURPRESAS DO CURSO: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL



JOVENS: GESTORES 
AMBIENTAIS

O curso superou as expectativas do IEMA, uma vez
que os alunos adquiriram posicionamento de gestores
ambientais além da proposta da conservação hídrica. No dia
Mundial de Combate à Poluição, por exemplo, organizaram-se
para um manifesto num dos pontos mais críticos de mobilidade
urbana de Nova Odessa. Além disso, envolveram a comunidade
local para que todos fizessem parte do movimento de
sensibilização.
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JOVENS
EMPREENDEDORES
SOCIOAMBIENTAIS

O curso também levou os alunos a participarem do
concurso de desenho do 42º Salão Internacional de Humor de
Piracicaba, cujo objetivo fora aflorar a veia empreendedora dos
nossos alunos, uma vez que haveria uma premiação financeira.
Isso gerou repercussão na mídia local.
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HOMENAGEM DA 
CÂMARA 

MUNICIPAL

O curso também levou os alunos a receberem uma
Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Nova
Odessa, por suas respectivas formaturas.
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EQUIPE

CORRETORES DE REDAÇÃO (PUC, UNICAMP, VUNESP, 
ENEM , SARESP )

Gestor de Comunicação

Mestres em Linguística (AD), Pedagogia, Literatura.

Especialista em Literatura pela Universidade de Coimbra.
Mestre em Psicologia Comportamental.

Doutores em educação para o consumo.



Patrocinadores do curso
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OFICINA: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL



LEI: 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

De acordo com a Constituição Brasileira, em seu
Capítulo VI, artigo 255, cabe ao Poder Público “promover a
Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e
conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.



PROBLEMÁTICA: 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

- dificuldade em capacitar professores;
- implantar novas estratégias de ensino;
- obter materiais de ensino adequados;
- rigidez da estrutura curricular;
- administrar a gestão de tempo de ensino;
- mensurar com indicadores o conhecimento
adquirido.



PROPOSTA DO IEMA DE  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

- formatar cursos de Empreendedorismo
Socioambiental temáticos para jovens do F2 e EM;
- proporcionar a criação de novas profissões que
contemplem questões ambientais, no caso, a
conservação da água;
- harmonizar desenvolvimento econômico com
sustentabilidade e alfabetização hídrica;
- educar os jovens com Educação Financeira para
estarem preparados para o contexto corporativo.
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https://www.youtube.com/watch?v=E1rZFQqzTRc

https://www.youtube.com/watch?v=E1rZFQqzTRc


DINÂMICA: 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL



DINÂMICA 

ASSUNTO: Água

TEMA: Preservação hídrica no contexto doméstico

PROBLEMÁTICA: Apresentar soluções inovadoras para
economia de água em produtos domésticos: torneira, chuveiro,
vaso sanitário, banho do pet, máquina de lavar roupa e
armazenamento correto em caixa d’água



CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDEDOR

https://www.youtube.com/watch?v=kpjwWSojRic

https://www.youtube.com/watch?v=kpjwWSojRic


EU SOU 
EMPREENDEDOR?

CARACTERÍSTICAS:

ORGANIZAÇÃO ( )
PERSISTÊNCIA ( )
CRIATIVIDADE ( )
LIDERANÇA ( )
INTELIGÊNCIA SOCIAL ( )
PODER DE PERSUASÃO / COMUNICABILIDADE ( )
TRABALHO EM EQUIPE ( )
NETWORK ( )



COMO EMPREENDER?

EMPREENDER é um processo:

1- Quem é você?

2- O que você sabe?

3- Quem você conhece?

4- Como identificar uma boa oportunidade de negócio?



AUTOAVALIAÇÃO

1- Quem é você?

- o que você fez / faz que
te mostrou isso?

- quais são seus pontos fortes
(o que consegue fazer sozinho)
e frágeis (o que não consegue
fazer sozinho)?



AUTOAVALIAÇÃO

2- O que você sabe?

- quais as informações que
você já tem?

- cursos, pesquisas,
informações?

- você sabe que precisará
se desenvolver em quê?



AUTOAVALIAÇÃO

3- Quem você conhece?

- quem pode te ajudar?
- quem podem ser seus
parceiros?
- rede de contatos
(oportunidades através
das pessoas)?
- eventos que interessam
aos seus negócios?



AUTOAVALIAÇÃO

4- Como identificar uma boa
oportunidade de negócio?

- necessidade das
pessoas ou da sociedade;
- apresentar soluções
para o problema da
falta de água.



DICAS

Aprenda sobre seu negócio e o ramo que você quer
entrar.

Descubra sua demanda (as pessoas realmente
precisam?). Ouça as pessoas sobre sua ideia e aproveite cada
uma para melhorar).

Tenha um diferencial - o que o cliente busca e enxerga
no seu negócio?



EU SOU 
EMPREENDEDOR?

VALORES



EU SOU 
EMPREENDEDOR?

VALORES:

ÉTICA ( )
PROFISSIONALISMO ( )
ESPÍRITO DE EQUIPE ( )
ALTRUÍSMO ( )
EMPATIA ( )
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL( )
PESQUISA E CONHECIMENTO( )

Sugira outros valores que lembrar



AS EMPRESAS

CADA GRUPO, RECEBERÁ UMA “EMPRESA” E
AVALIARÁ TODA A ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELOS
ALUNOS DURANTE O CURSO DO PROJETO PILOTO. PARA
ISSO, É NECESSÁRIO QUE SEJA AVALIADO PARTES DO
TODO.



AS EMPRESAS

1. AVALIAÇÃO DO

- LOGO / NOME DA EMPRESA
Analise o conceito:

desenho
cores
símbolo
compatibilidade com o negócio da
empresa

(ESCREVA SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO OU NÃO)



AS EMPRESAS

2. AVALIAÇÃO DE:

- MISSÃO: é o detalhamento da razão de ser da empresa, o porquê dela existir. É
necessário ter o que a empresa produz, sua previsão de conquistas futuras e como espera ser
reconhecida pelos clientes de demais stakeholders (acionistas).

- VISÃO: é o que norteia a organização, é a imagem projetada no mercado futuro a
ser ocupado pelo produto e o tipo de organização necessária para se alcançar isso.

- VALORES: são os princípios de conduta tanto de um indivíduo quanto da
organização, em que os valores “dizem” e os comportamentos “fazem” para atingir os objetivos e
necessidades do meio corporativo.

(NESSE CRITÉRIO, REESCREVA CADA ITEM)



AS EMPRESAS

3. AVALIAÇÃO DO:

- MATERIAL DE PESQUISA SOBRE A ÁGUA

- O MATERIAL SELECIONADO FORNECE BOM
EMBASAMENTO DE CONHECIMENTO HÍDRICO?

- O REPERTÓRIO LINGUÍSTICO SELECIONADO AJUDA NA
COMUNICAÇÃO DE PROPRIEDADE DO EMPRESÁRIO?

- FALTA COMPLEMENTAÇÃO DE PESQUISA SOBRE A
ÁGUA? SE SIM, QUAL?



AS EMPRESAS

4. AVALIAÇÃO DO:

- PRODUTO ESCOLHIDO

- ENVELOPE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
- ENVELOPE DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS EXISTENTES

NO MERCADO



AS EMPRESAS

5. AVALIAÇÃO

- PROPOSTA INOVADORA CRIADA PELOS
ALUNOS

- O PRODUTO SERIA BEM ACEITO NO
MERCADO?
- O PRODUTO OFERECE ECONOMIA DE
ÁGUA EFETIVA?



AS EMPRESAS

6. AVALIAÇÃO DO:

- PROCESSO DE LEVANTAMENTO DE
CUSTO DO PROJETO



AS EMPRESAS

7. AVALIAÇÃO DA:

- IDEALIZAÇÃO DO PROJETO
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AVALIAÇÃO DAS 
EMPRESAS
DOS ITENS 01 AO 07 ( tempo de avaliação: de 05 a 07 minutos
por slide)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



AUTOAVALIAÇÃO

NOME:_____________________________________________

1- Quem é você?

2- O que você sabe?

3- Quem você conhece?

4- Como identificar uma boa oportunidade de negócio?



EU SOU 
EMPREENDEDOR?

CARACTERÍSTICAS:

ORGANIZAÇÃO ( )
PERSISTÊNCIA ( )
CRIATIVIDADE ( )
LIDERANÇA ( )
INTELIGÊNCIA SOCIAL ( )
PODER DE PERSUASÃO / COMUNICABILIDADE ( )
TRABALHO EM EQUIPE ( )
NETWORK ( )



EU SOU 
EMPREENDEDOR?

VALORES:

ÉTICA ( )
PROFISSIONALISMO ( )
ESPÍRITO DE EQUIPE ( )
ALTRUÍSMO ( )
EMPATIA ( )
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL( )
PESQUISA E CONHECIMENTO( )

Sugira outros valores que lembrar

___________________________________________________



MINHA EMPRESA

PRODUTO DE PRESERVAÇÃO HÍDRICA:

__________________________________

O QUE ELE TEM DE INOVADOR:

__________________________________


