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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 
Qual a importância do empreendedorismo no Brasil? O desenvolvimento 
econômico e social de um país passa por grandes doses de empreendedorismo. 

O empreendedor pode conquistar o futuro, seja em grandes proporções ou 
isoladamente. 

E não falamos apenas de grandes empresários, não. 

Nas grandes crises é que as pessoas, mesmo que isoladamente, empreendem 
mais, criam mais, inovam mais, transformam para melhor e conquistam aquilo 
que necessitam. 

Quem é que não conhece uma história de algum um neo – desempregado que 
deu a volta por cima usando a sua criatividade, inovando e, disso, resultou um 
grande negócio? 

Texto Motivacional 

O conceito de empreendedorismo é muito mais amplo do que a simples abertura 
de novas empresas. Basicamente, um empreendedor não abre uma empresa 
porque está desempregado e precisa encontrar uma maneira de fazer dinheiro. 
Esse geralmente é o comportamento típico de quem simplesmente abre um 
negócio. Bem diferente disso, um empreendedor abre uma empresa porque 
enxerga uma oportunidade e investe nela. Inclusive, é muito comum que 
empreendedores abram mão de empregos estáveis e bem remunerados para 
investirem nas ideias em que acreditam. 
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Parceria 

Pedagógica 



A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos 
construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Qual a 
importância do empreendedorismo no Brasil?”, apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista. 

Obs: Escreva em folha de caderno, porém a mesma será destacada e entregue 

para correção e devolução. 

 

Bom Trabalho!       

 


