Cooperativas e Cooperativismo

1. Objetivo Geral
Conhecer as bases de uma Cooperativa, relação entre os cooperados e com a
sociedade como um todo.
2. Objetivos Específicos
Pesquisar:
 Quando pode ser criada
o Legislação
 Benefícios dos cooperados tanto na área psicológica como social
o Relação entre cooperados
o Relação entre a Cooperativa e os cooperados;
 Tipos de serviços prestados;
o Benefícios para a sociedade
o Tipos de Cooperativas
 Singulares;
 Centrais;
 Confederações.
o Exemplos de Cooperativas
 Cooperativas de lixo orgânico
 Cooperativa de lixo eletrônico
 Outras Cooperativas
3. Público Alvo: Ensino Médio
4. Número de Aulas: o trabalho deverá ser desenvolvido em cinco etapas,
divididos em aulas a critério do professor.
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5. Áreas Contempladas
a. Temas Transversais
i. Trabalho e suas relações econômicas e sociais
6. Metodologia Aplicada
O trabalho deverá ser desenvolvido em etapas.
1ª etapa:
 Pesquisa do que é uma Cooperativa
o Qual é o benefício comum da Cooperativa na área econômica
o Como funciona juridicamente a Cooperativa
 Frente à área governamental
 Uma Cooperativa pode ir à falência?
 Frente à área social
 A Cooperativa presta serviço aos cooperados?
2ª etapa:
 Quais as áreas de atuação de uma Cooperativa
o Pesquisa dos diferentes gêneros de serviços e atividades de
uma Cooperativa
 Existe alguma atividade que a Cooperativa não pode
exercer?
3ª etapa:
 Como se cria uma Cooperativa
o Assembléia dos Fundadores e Ata de Fundação;
o Estatuto Social;
o Cooperados
 Critérios de seleção
 Ficha de matrícula
 Declaração de Livre Associação
o Instituições de Apoio
 É necessária a existência delas?
o Licenças exigidas
 Estaduais, Municipais
 Licença Ambiental
 Alvará do Corpo de Bombeiros
 Outras.
4ª etapa:
 Funcionamento das Cooperativas
o Produção
 Material necessário
o Comercialização
 Necessidade do produto
o Movimento Financeiro
 Preço de venda e do mercado
 Elaboração de propostas de vendas
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Logística
 Logística reversa
 Prestação de contas
 Como o prejuízo ou lucro são divididos
o Formação do Cooperado
 Relação com ONG (Organização Não Governamental)
 Capacitação
 Direitos e Deveres do Cooperado
 Direitos e Deveres do Conselho de Administração
o Clientes
 Informações do público alvo;
 Contato
o Divulgação da Cooperativa
 Site
 Material Gráfico
Relações entre cooperados
o Existem critérios de hierarquia?
o Faltas dos cooperados
o Lideranças
o Como se resolvem os conflitos

5ª etapa:
 Discussão sobre o futuro das Cooperativas
o Esse sistema vai continuar existindo numa sociedade cada vez
mais desumana e tecnológica?
7. Avaliação
A partir de uma visita a uma Cooperativa, pedir aos alunos que criem
uma que terá como foco de atividades uma ou mais opções abaixo:

1. Artesanato
a. Pintura
b. Escultura
c. Pintura em tecido, vidro, madeira, papelão, alumínio e
plástico
d. Tricô, crochê e bordados
e. Bijuterias
f. Decoupage
2. Descaracterização do lixo eletrônico
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