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Escola destaque
no Enem inova
com foco em
negócios

4.500
horas de aulas de
administração de
empresas

15
disciplinas de gestão
de negócios, além
das regulares

Sem fins lucrativos
e 1ª no ranking da
zona norte de São
Paulo, Germinare
prioriza gestão

L

isandra Barbero tem 19 anos.
Estuda economia no campus
de Sorocaba da Universidade
Federal de São Carlos.
Empreendedora com vontade de compartilhar conhecimento por acreditar no
poder transformador da educação, ela
montou com amigos o Share, centro de
idiomas dentro da universidade.
“Eu vi alunos com muita vontade de aprender, mas que ficavam restritos porque não
tinham condições financeiras. Em julho de
2016, fundamos o Share, que hoje tem
mais de cem alunos.”
Lisandra iniciou seus estudos em escola
pública. Aos 12 anos, conseguiu uma vaga
no Instituto Germinare, entidade sem fins
lucrativos que possui uma Escola de Negócios com a missão de capacitar jovens potenciais de maneira efetiva para o mercado
de trabalho a partir do desenvolvimento de

1.200
horas de estágio

no Ensino Médio

Lisandra: Educação como principal
ferramenta para transformar o mundo

competências de liderança, capacidade de
inovação, visão sistêmica, orientação para
resultados e conduta ética. A proposta conecta o mundo acadêmico ao empresarial.
A iniciativa conta com turmas do 6º ao
9º ano do Fundamental e Ensino Médio.
Atualmente mais de 500 alunos ocupam
as salas da escola em período integral.
Lisandra é uma dos 184 estudantes das
três turmas que concluíram o Ensino Médio no Germinare. Segundo a “Folha de
S.Paulo”, o Instituto, localizado na Vila Jaguara, ficou entre as dez melhores escolas
no ranking do Enem de 2016 na cidade de
São Paulo – 1º lugar na zona norte.
O resultado no Exame Nacional do Ensino
Médio é consequência da qualidade de ensino, que inclui métodos inovadores: professores especializados, tutores voluntários – executivos que levam a experiência
prática para os estudantes – e recursos

tecnológicos, como lousas eletrônicas, tablets e calculadoras financeiras, tudo para
reafirmar um dos seus pilares: atribuir autonomia e protagonismo ao aluno.
Os ensinamentos se consolidam por meio
de integração em mesas redondas e trabalhos em equipe. Segundo a diretora pedagógica Maria Odete Perrone, “o Germinare nasceu com o desafio de oferecer um
ensino diferenciado para jovens potenciais
para formá-los como administradores de
empresas, gestores de negócios”.
Após passarem por um processo de admissão, que ocorre exclusivamente para o
6º ano do Ensino Fundamental, os alunos
estudam por sete anos no Germinare. “Preparamos os jovens, sem subestimá-los, não
só no acadêmico, mas para que enfrentem
desafios na vida pessoal e profissional, se
tornando grandes líderes”, diz Maria Odete.
Além das matérias regulares, a grade traz

9º
lugar no ranking do

Estudantes em atividade na escola
localizada na zona norte de São Paulo

Matemática Financeira, Contabilidade Geral e de Custos, Modelos de
Gestão, Mercado de Capitais, Marketing, Gestão de Pessoas, Educação Financeira, Finanças para Organizações, Inovação, Direito Empresarial e Legislação Tributária, entre outras disciplinas.
Os formandos do Ensino Médio recebem o certificado em Técnico
de Administração de Empresas. O programa abrange ainda aulas
para fluência no inglês e o desenvolvimento de habilidades sociais,
humanas e de raciocínio, além do pensamento crítico e da tomada
de decisão, para a construção do Perfil de um Gestor.
Os alunos do Germinare realizam projetos de gestão e visitas a empresas e unidades industriais. Leem livros de negócios e fazem estágio
no Ensino Médio. Quando entendem a aplicação dos conhecimentos,
eles surpreendem os educadores.
Lisandra, que concluiu o Ensino Médio no Germinare, confirma: “Coloco em prática o significado de valores como Determinação, Simplicidade, Disciplina, Atitude de Dono, a postura para me colocar em público,
para defender meus ideais. Aprendi a ser uma cidadã”.
Ela vai além: “De todas as ferramentas que a gente tem para transformar o mundo, a Educação é a principal. O Instituto me deixou esse
legado”. Não é por acaso o nome escolhido para a escola de línguas:
Share, compartilhar, em inglês.
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Processo de Admissão para o 6º ano do Fundamental de 2019:
Inscrições de 28 de maio a 29 de junho de 2018
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