






  

  

Definição: 

Empreendedorismo é o principal fator promotor do 

desenvolvimento econômico e social de um país. 

  

Identificar oportunidades, aproveitá-las e buscar os 

recursos para transformá-las em negócio lucrativo. 

 

O empreendedor estimula o progresso econômico, 

mediante novas e melhores formas de agir.  



  

  

O monitor pode trabalhar em seu meio de atuação 

profissional dentro de diversas atividades. 

 

O mercado de trabalho está em constante evolução, 

fazendo com que todos os dias surjam novas 

oportunidades e os profissionais mais preparados 

levam vantagem dentre os profissionais do 

mercado. 



  

  Também são chamados de Acantonamentos. 

Surgiram ao mesmo tempo na Europa e nos 

Estados Unidos após a revolução industrial.  
 

Os acampamentos recebem crianças e jovens em 

média a partir dos 5 anos de idade até 17 anos 

normalmente nos períodos das férias escolares 

propondo atividades recreativas organizadas, 

atividades de integração, socialização, organização,  

desenvolvimento de habilidades manuais e motoras, 

comportamento etc.  



  

  
O monitor desse segmento acompanha os grupos 

(normalmente escolares) para os mais diversos 

destinos, seja a lazer ou a estudo, com a função de 

conduzir o grupo em segurança, passar as 

informações sobre o roteiro específico e tem que 

estar preparado para aplicar atividades recreativas 

nos momentos certos ou quando solicitado pelo 

contratante, proporcionando o entretenimento dos 

integrantes do grupo. 



  

  Nesse segmento, o monitor que acompanha os 

grupos, pode ter uma participação mais ativa e para 

que isso ocorra ele tem que estar preparado para 

dar informações precisas, pertinentes e corretas 

sobre o estudo que será realizado. 
 

Nessas viagens, profissionais das áreas estudadas 

também acompanham os grupos para dar 

informações técnicas ou específicas sobre o 

assunto. Por exemplo: Biólogos, historiadores, 

geógrafos, etc. 



  

  
Nesse segmento, o monitor recebe o nome de “Guia 

Recreador” e além de muita disposição e preparo 

físico, precisa ter treinamentos específicos para 

utilizar equipamentos de segurança ou outros 

quando forem necessários. 
 

Tem que saber explicar claramente os 

procedimentos a serem seguidos e saber como 

proceder em casos de alguma emergência ou 

situação de perigo. 



  

  
Outro segmento que exige muita disposição do 

monitor. 

 

O trabalho pode ir desde a montagem do evento até 

a desmontagem. Inclui trabalho braçal, de atenção e 

responsabilidade. E sempre com bom humor e 

simpatia para algumas funções como por exemplo 

recepcionar os convidados do evento. 



  

  

É um dos ambientes prediletos das crianças. 

Oferecem tranquilidade aos pais, pois são locais 

reservados e os filhos estão sob cuidados e 

acompanhamentos dos monitores. 

 

Nesse segmento o monitor é realmente um 

polivalente, pois aqui ele faz de tudo, até aplicar 

atividades recreativas. 



  

  

Muito parecidas com as Festas nos Buffets, só que 

são realizadas ou na casa dos clientes ou nas 

escolas. 

 

Aqui, o monitor é utilizado na parte recreativa da 

Festa, utilizando músicas e danças recreativas, 

brincadeiras e atividades diversas como escultura 

em balões, maquiagem artística etc. 



  

  

Aqui encontramos uma grande variedade de faixas 

etárias no mesmo ambiente. 

  

Os grupos são divididos por idades. As atividades 

são diferentes e aplicadas de maneiras específicas 

para cada grupo. 

 

O monitor precisa ser flexível e versátil.  



  

  
Nesse segmento, o monitor é chamado de 

Animador e faz parte da Área de Entretenimento. Os 

trabalhos também são divididos por faixas etárias. 
 

É necessário que o Animador tenha conhecimento 

de uma ou mais línguas além do português. As mais 

usadas são o inglês, o espanhol e o italiano. 
 

O Animador precisa ser flexível, versátil e saber 

dançar. 



  

  

Mercado em alta no momento e que cresceu muito 

nos últimos 5 anos. 

  

O monitor que trabalha com esses grupos fica 24 

horas com eles, aplicando atividades diversas, 

acompanhando nos passeios, festas, baladas etc. 



  

  
É uma maneira de dividir seus conhecimentos e 

alegrar um pouco a vida de quem necessita de 

atenção especial. 
 

Faz bem a quem recebe e também a quem aplica. 
 

O voluntário oferece seu trabalho e conhecimento 

gratuitamente a Instituições que promovam 

atividades em diversos locais e para diferentes 

grupos. 



  

  
Boa educação, cordialidade, ser sociável, ter 

respeito e consideração pelas outras pessoas, 

sejam elas chefes ou subordinados, disposição em 

ser agradável, gentil e manter atitutes positivas, 

simpáticas e verdadeiras são pontos fundamentais 

em qualquer situação ou trabalho. 
 

Na área da recreação e entretenimento isso é 

essencial e quanto melhor você conseguir fazer 

tudo isso, melhor profissional você será. 



  

  A primeira impressão é de extrema importância. 

Nessa hora é fundamental agir com naturalidade, 

sutileza, presença de espírito etc. 

Lembrem-se: 

Vocês não terão uma segunda oportunidade para 

causar uma boa primeira impressão. 
 

Os monitores representam a imagem da empresa e 

precisam passar aos pais, a segurança e 

tranquilidade para eles deixarem seus filhos com 

você. 



  

  
Boa aparência é fundamental e seus colegas, 

superiores e clientes presumem que a qualidade do 

seu trabalho provavelmente não será melhor do que 

a qualidade da sua aparência. 
 

Cada empresa tem suas regras e conceitos sobre o 

assunto, mas o bom senso é necessário para cada 

caso. 
 

E isso não significa que você tenha que seguir as 

tendências da moda obrigatoriamente. 



  

  
Usar as palavras com habilidade é essencial em 

qualquer situação de trabalho. 
 

Cometer erros gramaticais, de pronúncia e de  

vocabulário, engolir palavras, voz desagradável não 

são pontos bons para ter sucesso profissional. 
 

Não exagere no tom de voz e nos gestos. Saiba 

ouvir, evite excessos, fofocas, reclamações,  

indiscrições, palavrões e piadas de mau gosto. 



  

  

Não temos como negar. O celular serve para 

aumentar a produtividade e resolver emergências. 
 

Mas, é sempre desagradável e incômodo, ouví-lo 

tocar em lugares e momentos inoportunos. 
 

Saibam a hora certa de usar o aparelho. Quando 

estiverem trabalhando, deixem-o guardado. 



  

  

Sem entrar na questão de saúde, além de ser 

proibido em diversos lugares, cada empresa tem 

uma regra em relação ao fumo. 
 

Em eventos, festas, viagens etc é expressamente 

proibido. 



  

  

Cometer gafes entre amigos ou em passeios, em 

geral é até divertido. 
 

Mas quando você está trabalhando é praticamente 

proibido cometer gafes e erros simples. 

 

Hoje em dia é muito fácil pesquisar qualquer tema 

ou assunto na internet. Use essa ferramenta a seu 

favor. 



  

  

Respeitar o tempo dos outros é regra Nº 1. 

 

Além de deselegante, atrasos podem deixar você 

com fama de irresponsável. 

 

O melhor é disciplinar-se e sempre que possível 

chegar antes do horário. 



  

  
Atualmente é praticamente impossível viver sem as 

mídias sociais. Essas ferramentas de comunicação 

ocupam uma posição de destaque no dia-a-dia das 

pessoas e principalmente dos adolescentes. 
 

Fazer parte disso e estar atualizado com as 

novidades estreita o relacionamento com os 

clientes, mas não esqueçam que tudo que você 

colocar na internet ficará gravado em algum lugar e 

sempre ligado ao seu lado profissional. 



  

  Trabalhar com recreação, lazer e turismo é atraente 

para muitas pessoas. Viajar para lugares bacanas 

com pessoas dispostas a se divertir desperta uma 

falsa impressão de que esse trabalho é apenas 

diversão. 
 

Por isso, cabe aos bons profissionais ganharem o 

respeito e reconhecimento através dos resultados 

de um trabalho bem feito e comprometido e cobrar 

de todos que façam a mesma coisa. 



  

  
“Obrigado(a)”, “Desculpe”, “Por favor” são 

expressões simples que podem ajudar a 

transformar o mundo num lugar melhor pra se viver. 

Lembrem-se e preocupem-se em serem acima de 

tudo, “Pessoas do Bem”. 
 

O monitor exerce o papel de educador e é visto 

como exemplo. Seu trabalho gera uma admiração 

muito grande, principalmente pelas crianças. 
 

Portanto, tenham consciência de serem um bom 

exemplo a ser seguido. 



  

  

O monitor deve sempre estudar cada passo a ser 

dado. 
 

Sempre deixar pronto o material que será utilizado. 
 

Deve dar todas as informações necessárias para 

que não haja dúvidas. 
 

Participar em contato direto com o público, dando 

exemplos e passando confiança. 



  

  
Alguns tem o dom de criar jogos e atividades, outros se 

destacam apresentando ou aplicando uma atividade; 

mas a simpatia, bom humor e disposição são 

características indispensáveis para o bom profissional. 
 

Ser simpático significa ser aceito em todos os lugares 

que frequenta. 
 

O bom humor ajudará a enfrentar situações boas e ruins 

com a maior naturalidade possível. 
 

Pessoas dispostas têm maiores possibilidades de 

prosperar em todas as áreas profissionais, além de 

serem mais felizes. 



  

  
O crescimento do mercado é constante e o 

crescimento da demanda por profissionais 

especializados na área também. 
 

Por isso é inevitável a competitividade entre os 

profissionais. Aqueles que estiverem mais bem 

preparados, certamente terão mais oportunidades,  

remunerações maiores e se destacarão dos demais. 
 

Portanto é muito importante investir sempre no seu 

crescimento pessoal e profissional. Busque sempre 

novos conhecimentos. 


