
 
 

 
 
 

Brasília, 27 de fevereiro de 2019. 
 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
 
 

Com ênfase em nosso Projeto de Orientação Profissional, os alunos da 2ª série do 
Ensino Médio foram convidados a participar do Programa Miniempresa da Associação Junior 
Achievement, instituição criada nos Estados Unidos em 1919. No Brasil, ela atua desde 1993 e 
no DF, desde 2004. Em parceria com escolas, promove programas de educação voltados para 
empreendedorismo, finanças, meio ambiente, sustentabilidade e ética. 

O programa é desenvolvido em 15 encontros, em jornadas semanais com duração de 
duas horas e trinta minutos, realizadas na própria escola, no contraturno. Os alunos serão 
acompanhados por voluntários que os orientam nas áreas de marketing, finanças, recursos 
humanos e produção. 

A miniempresa inicia-se com pesquisa de mercado, viabilidade do produto e venda de 
ações para obtenção do capital inicial. O conteúdo estimula a liderança, o planejamento de 
objetivos e o cumprimento de metas, oferecendo vivência do funcionamento e da realidade 
empresariais. 

Serão realizadas palestras com empreendedores, visitas a empresas e participação em 
uma feira de vendas. Ao término de 15 jornadas, realiza-se a formatura, reunindo todas as 
escolas participantes, momento em que os jovens recebem certificado de conclusão. 

As atividades do programa Miniempresa serão realizadas às sextas-feiras, das 14h30 
às 17h00, e terão início em 22/3. 

Na oportunidade, pedimos que o aluno entregue ao SOE a autorização abaixo, até o 
dia 8/3 (sexta-feira), para garantir sua participação, tendo em vista que as vagas são limitadas. 

O incentivo dos pais é fundamental. 
 

Com carinho, 
 
 

Leise Protta Lanna    Débora Vasconcelos Souto 
              SOP – Ensino Médio                                                  SOE– Ensino Médio 

 
 

 

 
AUTORIZAÇÃO 

 
Eu, ________________________________________________, responsável pelo(a) 

aluno(a) _________________________________, da 2ª série, _____, autorizo a participação 
dele(a) no Programa Miniempresa da Associação Junior Achievement, a realizar-se às sextas-
feiras, das 14h30 às 17h00, a partir do dia 22/3. 

 
 

______________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 

 


