
Programa Parceiros 
em ação

EDUCAÇÃO ECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES

Lojas das escoLhas



Na 1ª semana (rodada), você deverá oferecer uma grande 
oportunidade ao Empreendedor(a). Se ele comprar 50 Pastéis, pagará 
apenas T$ 20,00 por cada um, em vez de T$ 30,00.
Se o Empreendedor(a) tentar negociar, você não poderá aceitar o que 
ele pedir.

Personagem:
Vendedor(a) de Pastéis

1ª semana



Você irá comprar na 1ª semana (rodada):
• 05 Pastéis,
• 05 Picolés,
• 05 Copos de Caldo de Cana.
Pagará, por tudo, T$ 500,00.

Personagem:
cliente / Freguês 01

1ª semana



Na 2ª semana (rodada), você deverá oferecer uma oportunidade ao 
Empreendedor(a). Se ele comprar 40 Picolés, pagará apenas 
T$ 10,00 e não T$ 15,00. Se o Empreendedor(a) tentar negociar, você 
não poderá aceitar o que ele pedir.

Personagem:
Vendedor(a) de Picolés

2ª semana



Você irá comprar na 2ª semana (rodada):
• 05 Pastéis,
• 05 Picolés,
• 05 Copos de Caldo de Cana.
Pagará, por tudo, T$ 500,00.

Personagem:
cliente / Freguês 02

2ª semana



Você irá cobrar o valor da compra de Pastéis que o Empreendedor(a) 
fez na primeira semana.

Personagem:
Vendedor(a) de Pastéis

3ª semana



Você deverá cobrar o término da construção do banheiro. Lembrar o 
Empreendedor(a) que ele precisa terminar a obra até o final do mês. 
Se ele tentar negociar o prazo, não aceitar o que ele pedir.

Personagem:
Fiscal da Prefeitura

3ª semana



Você irá oferecer o remédio contra a praga da cana-de-açúcar, que 
custa T$ 200,00, que deverão ser pagos à vista.

Personagem:
Vendedor(a) de remédio

3ª semana



Você irá pedir ao Empreendedor(a) T$ 200,00 para as compras do 
supermercado.

Personagem:
cônjuge do(a) empreendedor(a)

3ª semana



Você irá comprar na 3ª semana (rodada):
• 05 Pastéis,
• 05 Picolés,
• 05 Copos de Caldo de Cana.
irá pedir para colocar na conta (Fiado).

Personagem:
cliente / Freguês 03

3ª semana



Você irá cobrar o valor da compra dos Picolés que o Empreendedor(a) 
fez na segunda semana (rodada).

Personagem:
Vendedor(a) de Picolés

4ª semana



Você perguntará ao Empreendedor(a) se pode terminar o banheiro, 
mas, para isso, precisa receber T$ 250,00 adiantados.

Personagem:
Pedreiro(a)

4ª semana



Você irá pedir T$ 700,00 ao Empreendedor(a) para comprar uma 
televisão nova e T$ 100,00 para comprar roupas para os filhos.

Personagem:
cônjuge do(a) empreendedor(a)

4ª semana



Você irá comprar na 4ª semana:
• 20 Pastéis,
• 05 Picolés,
• 30 Copos de Caldo de Cana. 
Irá pagar T$ 1.700,00 pela compra.

Personagem:
cliente / Freguês 04

4ª semana



Você cobrará do Empreendedor(a) T$ 200 referente à 
obra do banheiro.

Personagem:
Pedreiro(a)

2ª semana


