INSTITUCIONAL

A Junior Achievement é uma organização social e de caráter educativo. É considerada a maior e mais antiga
organização de educação prática em economia e negócios no mundo, envolve mais de 10 milhões de jovens a cada ano
em 120 países. Criada em 1919, esta organização sem fins econômicos tem como missão ensinar e inspirar jovens a
empreender, despertando, desde o ensino fundamental o espírito empreendedor, estimulando seu desenvolvimento
pessoal e proporcionando uma visão realista de como funciona a economia, facilitando assim seu acesso ao mercado
de trabalho.
Através de programas educacionais possibilita aos alunos o conhecimento e a vivência de situações relacionadas à
economia e os negócios, passando pelo tema da sustentabilidade e da ética nas relações. Desde 1997, quando iniciou
suas atividades em Santa Catarina, promove a participação de empresários, voluntários, pais, diretores, professores e
alunos. Mais de 280 mil jovens catarinenses já foram beneficiados pelos programas nestes 16 anos.
A entidade é mantida e administrada por empresas e entidades privadas que investem e desenvolvem, com seus
colaboradores, programas educacionais em escolas, entidades e na própria empresa, levando seu exemplo e
transferindo experiências aos jovens.
As empresas mantenedoras da Entidade em Santa Catarina são: 43 Gráfica e Editora, Ação Fixa, Albany International,
Altenburg, Angeloni, Avaí Futebol Clube, Beiramar Shopping, Celulose Irani, CentroSul, Clinica Imagem,
Cia.Hering, Cremer, Dudalina, Dux Empresarial, Eletro Aço Altona, Flex Contact Center, Gerdau, Go!Branding,
Grupo Connex, Grupo Habitasul, Grupo Lince, Grupo RBS, Gráfica Natal, Haco, Instituto Schneider Eletric, Intelbras,
Kuerten Distribuidora, Laboratório Santa Luzia, Fruticultura Malke, Marcondes, Brincas e Kawamura Advocacia
Empresarial, NDDigital, Neo-Labor/Ondrepsb, Neto Eventos, Orcali Serviços, Outback Steakhouse, PalavraCom,
Pasteca, Precisão Eventos, Publicar, Publish, Puris, Ric Record, Senior Sistemas, Tigre S.A., Tintão Com.Tintas,
Tractebel Energia, Ultragaz, Unimed-Gde.Florianópolis, Weg, Woa Empreendimentos Imobiliários, Zoni
Supermercados e as entidades: Acic-Chapecó, Acil-Lages, Acioc-Joaçaba, Ajorpeme, Ciee/SC, IEL/SC, Sebrae/SC,
Senac/SC e Fiesc/Senai/SC.
Os Programas são desenvolvidos sempre de forma gratuita, em entidades, escolas públicas e particulares de 55 cidades
catarinenses, dentre elas: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages e São José.
OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS

NOSSO PLANETA, NOSSA CASA
Desenvolvido com alunos do 4º e 5º ano, o programa tem como objetivo conscientizar os jovens sobre a importância do
desenvolvimento sustentável e do consumo consciente. Através de atividades aplicadas pelo professor, em sala de aula, os alunos
aprendem sobre a importância da preservação do meio ambiente e o seu compromisso socioambiental.

INTRODUÇÃO AO MUNDO DOS NEGÓCIOS
Complementa o currículo básico com conceitos, habilidades e princípios básicos da
administração de empresas. Através de informações teóricas e práticas, aos alunos do 6º e
7º ano aprendem sobre a organização e a operação de negócios em um sistema de livre
iniciativa. É desenvolvido em sala de aula, durante cinco encontros semanais. São
utilizadas dinâmicas que incluem jogos, palavras cruzadas, trabalhos em grupos e

simulações.

NOSSO MUNDO
Ensina alunos da 7º ano do Ensino Fundamental a compreenderem os aspectos fundamentais do comércio global. Entendem o papel
das trocas entre os países, o marketing internacional, os efeitos da globalização, a importação e a exportação. É desenvolvido em
sala de aula, durante cinco encontros semanais. Utiliza exercícios de simulação e o desenvolvimento de um plano de marketing
internacional.

ECONOMIA PESSOAL
Durante 8 aulas, em horário curricular, os alunos da 8º ano do Ensino
Fundamental são orientados a descobrir seu potencial e explorar opções de
carreiras. Além de reforçar o valor da educação, ensina a planejar seus
investimentos e gastar com sabedoria, preparar o orçamento pessoal, montar
um orçamento familiar mensal, o uso do crédito, suas vantagens e
conseqüências. Para motivar os alunos são adotadas técnicas participativas
que incluem trabalhos em grupos, simulações, jogos e diálogos orientados.

AS VANTAGENS DE PERMANECER NA ESCOLA
O programa é desenvolvido apenas em escolas públicas com jovens da 9º ano do Ensino
Fundamental. Tem como objetivo evitar a evasão escolar, mostrando a importância dos
estudos em uma carreira de sucesso. Os jovens têm a oportunidade de conhecer e trocar
experiências com um executivo catarinense durante um período de 4 horas.

ATITUDE PELO PLANETA
Desenvolvido em 5 horas/aula, com alunos do Ensino Médio, tem como objetivo conscientizar os jovens do valor do
desenvolvimento sustentável, da necessidade da biodiversidade, bem como, provocar uma reflexão crítica sobre os problemas
socioambientais contemporâneos e a compreensão de importância dos recursos naturais do planeta e, por isso devem ser
preservados e utilizados de maneira consciente e responsável.

MEU DINHEIRO, MEU NEGÓCIO
Os alunos do 1° e 2º ano do Ensino Médio aprendem que o dinheiro é um ativo que deve ser valorizado, investido e usado
racionalmente. Conhecem e experimentam vários tipos de investimento, planejamento de curto e longo prazo, comportamento do
consumidor e compra consciente. É desenvolvido em 5 horas/aula.

VAMOS FALAR DE ÉTICA
Com objetivo de levar para a sala de aula reflexões sobre o conceito de ética em nossa
sociedade, alunos do Ensino Médio desenvolvem seu senso crítico, avaliam seus
comportamentos e atitudes nos âmbitos pessoal e profissional e as conseqüências de seus atos
para a sociedade, compreendendo melhor o seu papel como cidadãos.

HABILIDADES PARA O SUCESSO
O Programa Habilidades para o Sucesso atende os alunos do Ensino Médio proporcionando
aulas envolventes, academicamente enriquecedoras e práticas de preparação para o mercado
de trabalho e perspectivas de carreiras. São sete encontros conduzidos por um voluntário do mundo empresarial. Os principais
objetivos de cada aula mostram as habilidades e o conhecimento que os alunos irão adquirir ao longo do Programa.

MINIEMPRESA
Desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio o Programa agrega à educação formal uma
vivência prática de organização e operação de uma empresa, promovendo a troca de experiências e
o desenvolvimento de lideranças. Através do método “aprender-fazendo”, 30 jovens, durante 15
encontros semanais escolhem um produto a ser produzido e comercializado, levantam o capital
para iniciar o empreendimento, organizam a administração, elegendo um presidente e diretores,
compram matérias-primas, pagam salários e comissões, recolhem encargos e impostos. No final de

15 encontros, a empresa é encerrada e seu resultado financeiro é dividido entre os acionistas. Os encargos e impostos são doados a
uma instituição beneficente.

SIMULADOR DE NEGÓCIOS – MESE
O MESE – Management and Economic Simulation Exercise é um Exercício de Simulação
Administrativa e Econômica criado pela Universidade de Harward com apoio da HP - Hewlett
Packard. Neste jogo de empresas virtuais, jovens entre 16 e 25 anos tomam decisões estratégicas
acerca de uma empresa que fabrica e comercializa o produto ECOPEN, uma caneta
revolucionária que armazena informações e as reescreve automaticamente. O simulador pode ser
desenvolvido de forma presencial ou à distância.
PROGRAMAS ESPECIAIS

EMPRESÁRIO-SOMBRA POR UM DIA
Durante um dia, jovens entre 16 e 20 têm a oportunidade de seguir os passos de um executivo na sua
jornada de trabalho, desde as primeiras atividades da manhã, reuniões de negócios, visitas a clientes e
demais tarefas rotineiras. O objetivo é proporcionar uma visão realista do mundo do trabalho,
mostrando de que maneira os conhecimentos adquiridos em sala de aula podem ser aplicados na sua
carreira.
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