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Título: Empreendedorismo, Tecnologia e Design Thinking: Proposta de Oficina para alunos concluintes da 

Educação Básica 

 

Resumo: O empreendedorismo possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências que podem 

transformar a vida profissional e pessoal dos alunos que estão próximos a concluírem uma das etapas da vida 

estudantil e abrir novas oportunidades de ingressos tanto na vida acadêmica quanto no mercado profissional. 

Ofertado aos alunos através de uma proposta de oficina vinculado ao ambiente escolar em que estão inseridos, 

possibilita a eles terem acesso a novas chances e oportunidades que no futuro podem transformar-se em 

carreiras profissionais e lança-los no mercado de trabalho através de seus talentos descobertos de forma criativa 

e inovadora. A proposta de oficina do Projeto TEIA visa fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo 

nos alunos concluintes da educação básica, através da utilização de técnicas Design Thinking e a utilização de 

tecnologias que possam trabalhar as habilidades empreendedoras e possibilitar a geração de novas ideias e 

oportunidades. Para atingir os resultados foi realizada uma pesquisa de natureza aplicada com objetivos 

exploratórios e abordagem qualitativa. As coletas de dados para a pesquisa ocorreram através da aplicação de 

Questionário Inicial e Final com questões objetivas e discursivas.  Através dos dados obtidos na pesquisa pode-

se observar que o empreendedorismo fomentou os alunos a buscar por novas oportunidades para obter um 

futuro profissional e pessoal. Com os resultados obtidos, potencializa-se a ideia inicial da pesquisa de incentivar 

os alunos concluintes da educação básica através do ensino do empreendedorismo a tornarem-se futuros 

empreendedores através de suas habilidades pessoais. 
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