MAIS CIÊNCIA: TRILHA DE
APRENDIZAGEM
EMPREENDEDORISMO, EDUCAÇÃO
FINANCEIRA E CULTURA E
TECNOLOGIAS DIGITAIS

Tem como objetivo promover o
desenvolvimento de
competências, incluindo
conhecimento teórico, habilidades
técnicas e comportamentais e
atitudes no que tange aos
componentes curriculares Mundo
do Trabalho, Projeto de Vida e
Cultura e Tecnologias Digitais,
construídas em uma sequência
contínua, que conta com
diferentes estágios de
aprendizagem.
Evento educacional organizado pela URI, Coordenadorias Regionais de Educação que abrangem o
Polo 3 (Santo Ângelo – 14ª, Santa Rosa – 17ª, Palmeira das Missões – 20ª, Três Passos – 21ª, São
Luiz Gonzaga – 32ª e Ijuí – 36ª) e Entidades Parceiras que apoiam a Educação.

É uma proposta de trabalho a ser desenvolvida
junto a escolas, professores e estudantes do
Ensino Médio de Municípios que abrangem a
região do Polo 3.

•

Busca parcerias que atentam e acreditam em
ações para contribuir com o ensino e aprendizagem
dos alunos das escolas públicas, por meio
daqueles que são seus maiores incentivadores,
seus professores.

•

•

A partir do grupo de trabalho formado por
professores da URI e coordenadores (professores)
de Escolas Públicas, o evento se desenvolverá na
forma de uma Trilha de Aprendizagem no decorrer
de maio à dezembro de 2022, utilizando-se do
ambiente de aprendizagem Mais Ciência. Os temas
envolvidos
serão:
Educação
Financeira,
Empreendedorismo e Cultura e Tecnologias
Digitais.
Poderão se inscrever até três turmas/grupos por
escola com um Professor coordenador por
turma/grupo.

Trilha de Aprendizagem

•

Cadastro - Ambiente Mais Ciência
Até 10 de maio de 2022 – para
prof. Coordenadores
Até 16 de maio de 2022 – para
alunos das escolas públicas
Ciclo de Palestras
Maio à setembro de 2022
Ciclo de Oficinas
Julho e Agosto de 2022
Mostra de Trabalhos – Pitch do
Jovem Empreendedor
1ª Classificatória - 06 de outubro
2ª Classificatória -14 de outubro
Final - 19 de outubro de 2022
Livro digital Mais Ciência:
Trilha de Aprendizagem; Relatos de
Experiências (Professores e
estudantes)
Maio à dezembro de 2022

MAIS CIÊNCIA: TRILHA DE APRENDIZAGEM
Educação Financeira, Empreendedorismo e
Cultura e Tecnologias Digitais.
•
•
•

•

O processo geral da trilha será orientado pelo Ambiente de
Aprendizagem Mais Ciência.
A apresentação do projeto será no dia 10 de maio de 2022 às
14h via link https://meet.google.com/qyq-qtgp-mfe.
Dia 10 de maio será liberada no ambiente Mais Ciência a 1ª
palestra e em seguida já serão liberadas na sequência a
palestra seguinte, onde o professor pode usar a temática
como aula invertida ou na forma que lhe convir para melhor
andamento da aula.
Considerando o encontro próximo e o vídeo da palestra já
assistido, o palestrante ficará a disposição em reunião no
Google Meet para possíveis reflexões, respostas de
perguntas, dúvidas ou curiosidades. As datas estão
agendadas nesse material.

atividades que
relacionam o
conhecimento
teórico e prático

atividades
dinâmicas, com
diferentes recursos

TRILHA DE
APRENDIZAGEM

acompanhamento
e feedback

o educador pode
direcionar os
alunos no
cumprimento das
atividades

do

Ambiente

de

Para melhor organização e desenvolvimento das
atividades que compõe a Trilha de Aprendizagem: ciclo
de palestras, ciclo de oficinas e o Pitch do Jovem
Empreendedor, criou-se o Ambiente Mais Ciência, que
visa colaborar com os objetivos propostos a partir da
demanda das escolas no que tange o novo Ensino
Médio.
O Ambiente Mais Ciência: Trilha de Aprendizagem
apresenta por meio de um tutorial, entre outros,
ferramentas de cadastro, módulos de estudos contendo,
vídeos e atividades elencadas até a certificação.
Tão logo o professor se cadastre no ambiente, irá para
seu e-mail a confirmação e em seguida um código.
Quando os estudantes forem se cadastrar, será
necessário a indicação desse código para direcionar os
estudantes ao professor. Para a conclusão do cadastro
dos estudantes é necessário imprimir, assinar e anexar o
termo de consentimento de participação e uso de
imagem, contido no ambiente.

Mais Ciência – Cadastro

Cadastro e apresentação
Aprendizagem Mais Ciência

Cadastro - Ambiente Mais Ciência
Até 10 de maio de 2022 – para
prof. Coordenadores
Até 16 de maio de 2022 – para
alunos das escolas públicas

- Cada escola deverá inscrever
pelo menos 1 professor
coordenador por turma participante
de Ensino Médio. Esse professor
terá um código que será
disponibilizada para seu grupo de
alunos
- Todos os alunos de Ensino médio
podem fazer sua inscrição para
participar da Trilha de
Aprendizagem.

Como criar
seu cadastro
no Ambiente
Mais Ciência:

Acesse:
https://maisciencia
.tec.br/

As palestras irão abordar de forma introdutória
as
temáticas
que
envolvem
o
Empreendedorismo, a Educação Financeira e
a Cultura e Tecnologias Digitais.
A duração de cada palestra será de 20 a 30
min. Serão oferecidas atividades postadas as
quais os estudantes irão seguir a trilha, bem
como horários em que o palestrante responde
as perguntas relacionadas ao tema abordado.
As atividades relacionadas ao ciclo de
palestras objetivam promover conhecimento e
interação entre alunos, professores e
palestrantes
de
diferentes
áreas
do
conhecimento, o que também colabora para o
desenvolvimento
de
habilidades
sócio
emocionais.

CICLO DE PALESTRAS

Mais Ciência: Trilha de Aprendizagem –
Ciclo de Palestras

Mundo do trabalho e Prospecção, Projeto de Vida, Cultura e
Tecnologias Digitais
Lançamento do Evento Educacional Mais Ciência 2022 para
coordenadores, diretores e professores coordenadores de
escolas da região de abrangência do Polo 3 - 10/05 – 14h –
LINK
Empreendedorismo e Educação Financeira:
1. 05 passos para escolher a vida que quero ter - 18/05
2. Pensando o mundo da vida, o mundo do trabalho e o sucesso
do seu projeto de vida. - 26/05
3. Análise Comportamental e o Consumo responsável.
(Administração do dinheiro) - 26/05
4. Vamos tirar nossos sonhos da gaveta? - 26/05
5. Habilidades comportamentais e socioemocionais - Consumo
consciente (transtorno compulsivo e obsessivo) - 07/06
7. Educação Financeira - 07/06
8. Empreender, a hora é agora. Não deixe seus sonhos para
depois - 14/06
9. Inovação - 14/06
10. A diversidade e o mundo do trabalho contemporâneo - 23/06
11. Gestão de carreira - 23/06
12. Experiências do Mundo do Trabalho e de qualificação
profissional nas diferentes áreas – 28/06

O propósito do ciclo de oficinas é oferecer
recursos para o alcance dos objetivos
propostos.
Vai envolver desde ferramentas tecnológicas
para utilização de planilhas, produção/
fabricação/ marketing de produtos para
consumo e venda, economias, apresentação
de ideias de negócios e preparação para o
desenvolvimento da atividade Pitch de
Negócios.
A duração de cada oficina será de
aproximadamente 1 hora. Serão oferecidas
atividades postadas as quais os estudantes
irão seguir a trilha.

CICLO DE OFICINAS

Mais Ciência: Trilha de Aprendizagem –
Ciclo de Oficinas

1. Drive e ferramentas do Google - 04/07

2. Gincana de Renda Extra – 04/07
3. Produção e venda – 12/07

4. Sustentabilidade - 12/07
5. Neuromarketing - 18/07
6. Pitch de Negócios – 18/07

Com base nos ciclos anteriores relacionados as
temáticas que envolvem o Empreendedorismo, a
Educação Financeira e a Cultura e Tecnologias
Digitais, o desenvolvimento do Pitch do Jovem
Empreendedor dará um feedback do trabalho
desenvolvido junto as escolas, por meio da
apresentação de um negócio ou ideia de negócio
inovador.

O Pitch do Jovem Empreendedor tem seu
regulamento próprio e será estruturado a
partir da Oficina Pitch de Negócios.
O professor poderá se organizar na escola da
forma que lhe convir, em grupos ou em turmas,
no entanto, o Pitch será apresentado somente
por um aluno. Essa ação, objetiva desenvolver
nos alunos habilidades como criatividade,
atitude, objetividade, paciência e autocontrole,
bem como capacidade de empreender.

PITCH DO JOVEM EMPREENDEDOR

Mais Ciência: Trilha de Aprendizagem – Pitch
do Jovem Empreendedor

1ª Classificatória: Eleger 30 Pitch
entre os participantes - 06 de
outubro de 2022

2ª Classificatória: Eleger 10
melhores Pitch (remoto com
participação de investidores anjo) 14 de outubro de 2022

Final: Eleger 5 melhores Pitch
(presencial e remoto com
participação de investidores anjo) 19 de outubro de 2022

Essa dinâmica será orientada a
partir do número de escolas
inscritas na trilha. Será definida a
organização da classificatória em
final de agosto.

Essa etapa se dará de forma
Remota. Será organizada por
alunos de Mestrados e da
Graduação de Ciências Contábeis
e Administração. Vai contar com
investidores anjo, da URI, Escolas
e outras entidades apoiadoras.

Essa etapa se dará de forma
presencial e Remota (transmitida
ao vivo). Será organizada por
alunos de Mestrados e da
Graduação de Ciências Contábeis
e Administração, que irão definir
também os investidores anjo.

Objetiva contribuir para a
reflexão e conscientização
acerca de temas da realidade
social, bem como incentivar a
prática da escrita e refletir
sobre a linguagem como
principal meio de interação
social.
Também
colabora
para
socialização de movimentos
docentes e valorização do
professor, como incentivo ao
profissional da EDUCAÇÃO.

Período de desenvolvimento:
Maio a dezembro de 2022

LIVROS DIGITAIS

Registros – Livros digitais:

Livro digital – Mais Ciência: Trilha de
Aprendizagem
Será desenvolvido pelos professores da URI
envolvidos no Mais Ciência: Trilha de Aprendizagem.
No ambiente do Mais Ciência registram-se os resumos
das palestras e oficinas, bem como os links de vídeos
relacionados e ainda o feedback por meio dos
recursos fornecidos pelo próprio sistema projetado.

Livro Digital: Mais Ciência: Relatos de
Experiências dos Professores
- Poderão participar como autores do livro o grupo de
professores de cada escola participante do evento
educacional Mais Ciência.

Livro Digital: Mais Ciência: Pitch do Jovem
Empreendedor
Esse livro será composto pela apresentação dos 30
Pitch selecionados.

Entidades Parceiras:
Os apoiadores irão motivar e
incentivar alunos e
professores na participação
do PITCH DO JOVEM
EMPREENDEDOR.

ENTIDADES QUE APOIAM A
EDUCAÇÃO - PARCEIRAS

- Todo o processo de desenvolvimento do evento
Mais Ciência poderá ser acompanhado pela rede
Youtube e outras mídias.
- No decorrer dessas atividades serão divulgados
os apoiadores do evento.

A URI e o Polo 3, tem o compromisso de
transparência e consideração com todos os
envolvidos, comunidade escolar e em geral.

Dessa forma, ao findar dezembro será
apresentado um relatório, que retrata a
transparência de cada ação desenvolvida.

