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Uma breve leitura sobre a história da humanidade nos revela 
que nenhuma sociedade se converte exitosa se não investir em 
todas as áreas da convivência humana. Tampouco um país atinge 
pleno desenvolvimento se não oportunizar a todos os cidadãos as 
condições para uma vida digna e com qualidade.
A educação tem, nesse cenário, papel fundamental. A escola é o lugar onde devem ser providas 
a todas as crianças, adolescentes e jovens, a condição para a construção do conhecimento e o 
desenvolvimento de suas potencialidades e competências. 

O Ensino Fundamental tem como objetivo geral para a sua estruturação curricular a utilização de 
diferentes linguagens ‒ verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal ‒ como meio para expres-
sar e comunicar ideias, interpretar e usufruir das produções da cultura.

Assim, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental PCN (1998), 
a escola, em cumprimento ao seu papel primordial, deve pensar no currículo como instrumen-
tação da cidadania democrática, contemplando conteúdos e estratégias de aprendizagem que 
capacitem o ser humano para a realização de atividades nos três domínios da ação humana: a 
experiência subjetiva (dimensão pessoal), a vida em sociedade (dimensão social),a atividade pro-
dutiva (dimensão produtiva). Além disso, devem ser incorporadas ao currículo, como diretrizes 
gerais e orientadoras, as quatro premissas apontadas pela UNESCO para a educação na sociedade 
contemporânea:

• APRENDER A CONHECER - Saberes que permitem compreender o mundo;
• APRENDER A FAZER - Desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de 

novas aptidões;
• APRENDER A CONVIVER - Aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do 

outro e a percepção das interdependências;
• APRENDER A SER - Preparar o indivíduo para elaborar pensamentos autônomos e crí-

ticos; exercitar a liberdade de pensamento,discernimento, sentimento e imaginação.

A partir desses princípios gerais, o currículo deve ser articulado em torno de eixos básicos orien-
tadores da seleção de conteúdos significativos, tendo em vista as competências e habilidades 
que se pretende desenvolver no Ensino Fundamental, considerando o contexto da sociedade em 
constante mudança e aprova da validade e de relevância social desse currículo para a vida do fu-
turo jovem que atuará no mundo que oferecerá,cada vez mais e sempre, novos desafios.

Caro educador,
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Isso exigirá que a escola ofereça acondição para que esse estudante se enxergue atuando no 
mundo apartir daquilo que ele projetar para si como ser humano autônomo, solidário e com-
petente. Dessa maneira, ele será dotado de condições para organizar e sistematizar seus sen-
timentos e suas atitudes, harmonizando valor, ações e consequentemente capaz de adotar um 
comportamento coerente e correto, que facilite a tomada de consciência dos valores, das crenças 
e das opções vitais de cada pessoa.

A disciplina Projeto de Vida foi introduzida neste Modelo na perspectiva de que a Escola ofereça 
as condições para que a exploração desse currículo ocorra de forma plena e possa ser usufruído 
pelos estudantes de maneira significativa contribuindo para a ampliação do seu repertório de 
valores, de cultura e de experiências fundamentais para o seu desenvolvimento.

Ao estudante devem ser oferecidos espaços para as suas aprendizagens e dentre ela, aquelas que 
ofereçam a condição para projetar a vida a partir de uma visão que ele construirá do próprio fu-
turo - condição essencial para todo ser humano.

Essas condições, no conjunto de outras, deverão contribuir para a sua formação e para o seu 
projeto mais importante: o Projeto de Vida.
Ser parceiro de um adolescente na construção do seu Projeto de Vida é uma experiência única, 
que nos transforma profundamente, porque este é o tempo das histórias fascinantes, dos infindá-
veis aprendizados, das dores e alegrias das descobertas, das doces memórias e despedidas e das 
mais altas expectativas.
Significa, por um lado, viver o adolescente que fomos um dia e, por outro, acolher a pessoa que 
vive e que estão diante de nós, portadora de sonhos, desejos, planos, vida. Eles, os adolescentes, 
e suas múltiplas juventudes são essenciais para as nossas vidas; são como uma tarefa a realizar; 
são a nossa chance de futuro.

As orientações aqui apresentadas fazem parte do processo de implantação das inovações em con-
teúdo, método e gestão do Modelo Escola da Escolha para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

O Projeto de Vida é uma das inovações do Modelo e compõe a Parte Diversificada do currículo. 
Ele é a representação do caminho traçado pelo adolescente entre aquele que ele “é” e aquele que 
ele “quer ser”, como sendo fruto da projeção que ele faz de si próprio no futuro, ou seja, a visão 
que constrói de si e pela qual trabalhará para realizar.

Como se percebe, Projeto de Vida não é um “projeto de carreira”, ou o resultado de um teste de 
vocações, menos ainda no Ensino Fundamental. A vida se realiza em dimensões onde a carreira 
profissional é um dos elementos fundamentais pelo qual se faz necessário decidir, assim como o 
estilo de vida que se quer ter, os valores que nortearão os relacionamentos que se estabelecerão 
ao longo da vida pessoal e social, dentre tantos outros que se ordenam e reordenam nos cenários 
de cada um. É importante entender que a vida requer uma margem de manobra para que roteiros 
sejam revistos, estratégias sejam mudadas, metas sejam acrescentadas ou ainda suprimidas, pois 
assim será possível questionar fatores condicionantes das formas de se viver e consequentemen-
te decidir por quais vias seguir para alcançar a plenitude e a alegria de viver.
Por isso, a elaboração do Projeto de Vida exige uma formação na qual os elementos cognitivos e 
socioemocionais e as experiências pessoais devem constituir uma ampla base a partir da qual o 
adolescente consolida seus valores, conhecimentos e competências que o apoiem na construção 
do projeto da sua vida.

Um projeto é a representação daquilo que é diante da memória daquilo que potencialmente será. 
E Projeto de Vida na Escola da Escolha é uma espécie de primeiro projeto para um projeto para 
uma vida toda, por isso é uma tarefa para a vida inteira que se inicia nesta escola que oferece as 
condições para sua elaboração, certamente a mais sofisticada e elaborada narrativa de si.
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O material que aqui apresentamos objetiva convidar os estudantes a fazerem essa travessia do 
ponto “onde estão” para “onde projetam estar”. Para isso, um forte trabalho baseado no desen-
volvimento de um conjunto de competências se torna fundamental e que considere também as 
competências socioemocionais, ou não-cognitivas.
A literatura tem nos mostrado e evidenciado que o mais importante no desenvolvimento de uma 
pessoa, desde os seus primeiros anos de vida, é menos a quantidade de informações que chegam 
até ela e mais o desenvolvimento de um conjunto de qualidades ou competências, tais como au-
toconhecimento, autocontrole, persistência, determinação. Mas que isso não se confunda com a 
apologia do não desenvolvimento do currículo escolar! Um Projeto de Vida se constrói a partir de 
alguém que sonha, que tem ambição e que quer realizá-la. 
Pessoas com essas características devem ser providas das condições de uma formação acadêmica 
de excelência associada, em mesma escala de importância, a uma sólida formação em valores 
fundamentais que as apóiem nas decisões que tomará ao longo da sua vida e no desenvolvimen-
to de competências que permitirão a atuação cidadã diante dos imensos desafios da sociedade 
contemporânea.

Este material é constituído por um conjunto de aulas agrupadas por temáticas.

As aulas para os 6º e 7º anos estão agrupadas de acordo com 4 
grandes temáticas: 
Temática 1 - Identidade
Identidade de cada adolescente com vistas ao desenvolvimento de um melhor conhecimento de 
si, de suas potencialidades e fragilidades.

Temática 2 - Construção de valores
Construção de valores por meio da exploração de conteúdos que contribuam para o desenvolvi-
mento de competências relacionadas à formação do caráter e aos valores humanos que promo-
vam atitudes de não indiferença em relação a si próprio, ao outro e ao seu entorno social.

Temática 3 - Responsabilidade Social
Responsabilidade social e sua relação com a responsabilidade pessoal e as atitudes do adolescen-
te diante das diversas situações, dimensões e circunstâncias concretas de sua vida.

Temática 4 - Competências para o século XXI
Competências para o século XXI e sua relação com a formação humana e o desenvolvimento dos 
potenciais dos adolescentes para viver, conviver, conhecer e produzir na sociedade contemporânea.  
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As aulas para os 8º e 9º anos estão agrupadas de acordo com 4 
grandes temáticas:
Temática 1 - Sonhar com o futuro
Sonhar com o Futuro por meio de estímulos e orientação sobre a necessidade de compreender 
que qualquer realização precede a idealização de um sonho e o consequente aprendizado sobre os 
mecanismos para a sua realização, ou seja, o planejamento.

Temática 2 - Planejar o futuro
Planejar o Futuro através da projeção dos sonhos e de sua relação com o planejamento. Os obje-
tivos, metas e estratégias estabelecidas em congruência com as escolhas tendo em vista a conti-
nuidade das suas aulas em Nível Médio, em qualquer modalidade (carreira militar, ensino técnico, 
ensino médio regular, educação profissional, etc.).

Até o final do 9º ano, portanto, os estudantes terão explorado temas que se complementam entre 
si e que deverão motivá-los, assegurando sentido à criação do projeto que dá perspectiva ao seu 
futuro. O educador apoiará os estudantes no reconhecimento e na sistematização do produto dos 
seus aprendizados e reflexões que deverão subsidiar a elaboração do Projeto de sua Vida.

As aulas que compõem as temáticas deverão:
• Promover atividades que levem os estudantes a compreender que a realização de so-

nhos tem uma relação direta com dedicação, apoio de muitas pessoas, conhecimento 
adquirido e planejamento entre o hoje e o amanhã.

• Contribuir para a compreensão de que os valores e princípios norteiam a tomada de 
decisões de maneira consciente e consequente e que cada um deve ser responsável 
pelas escolhas que faz.

• Estimular àqueles que sequer têm sonhos.
• Considerar que o ponto de partida não deve ser o grau de maturidade, mas a percep-

ção construída sobre si e sobre o vir a ser, ou seja, aquele que ainda não é e a trajetória 
a ser percorrida para aproximar o eu presente do eu futuro. 

• Contribuir para a capacidade de planejamento e de execução, essenciais para a trans-
formação de ambições em projetos, desenvolvendo um conjunto amplo de outras 
habilidades, como o autoconhecimento (que deverá assegurar o reconhecimento de 
si próprio, de suas forças, de suas limitações a serem superadas); a autoconfiança (que 
é diferente da autossuficiência); a autodeterminação (como base da autodisciplina). A 
essas habilidades deverão somar-se outras relativas às competências sociais que aju-
darão os estudantes a ampliar a capacidade de convivência por meio da construção e 
da preservação de bons relacionamentos, assim como competências que desenvolve-
rão no estudante a capacidade de continuar a aprender ao longo da vida. 
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Ao final do Ensino Fundamental, pretende-se que os estudantes sejam 
capazes de:

- Criar boas expectativas em relação ao futuro.
- Compreender que a elaboração de um Projeto de Vida deve considerar todos os as-

pectos da sua formação, sendo fruto de uma análise consciente e individual.

- Agir a partir da convicção de que o processo de escolha e decisão sobre os diversos 
âmbitos da vida são um ato de responsabilidade pessoal.

- Despertar para os seus sonhos, suas ambições e desejos para as suas vidas, tendo 
mais clareza sobre onde almejam chegar e que tipo de pessoa pretende ser, referen-
ciando-se nos mecanismos necessários para chegar onde desejam.

- Conceber etapas e passos para a transformação dos seus sonhos em realidade.

- Compreender que seus sonhos podem se modificar na medida em que se desenvol-
vem e experimentam novas dimensões da própria vida e que o projeto de suas vidas 
‒ uma tarefa para a vida inteira ‒ não se encerra no 9º ano.

As aulas não obedecem rigorosamente o que se estabelece quanto à distribuição de tempo do 
horário escolar, ou seja, as aulas podem se estender para além do tempo de 50 minutos estabe-
lecido por aula. Há também uma indicação de duração de cada atividade, contudo serve apenas 
como parâmetro para orientação do planejamento do Educador.

Bom trabalho!
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Vivemos num mundo em que tudo acontece de forma quase instantânea, apresentando desafios 
e oportunidades. Dessa forma, somos questionados, cada vez mais, sobre quem somos, o que 
esperamos da vida e onde queremos chegar.
O educador Antônio Carlos Gomes da Costa já nos dizia que a vida é cheia de “travessias”: da 
infância para o início da vida adulta, do mundo da escola para o mundo do trabalho, da família 
para formar uma nova família... E para vencer essas travessias, é preciso “navegar”, ou seja, não 
é simplesmente se deixar levar, mas ter mapa, roteiro, bússola para saber de onde se está vindo 
e aonde se quer chegar.
Os adolescentes vivem, neste momento, uma travessia – do Ensino Fundamental dos anos iniciais 
para os finais – o que exige deles respostas para algumas questões como: quem é você? O que 

você conhece? O que você é capaz de fazer? Essas questões são essenciais para a definição do ca-
minho a ser percorrido, pois só uma pessoa que se conhece bem, pode aceitar-se de maneira ple-
na e aceitar o outro, assim como, ser capaz de definir aonde quer chegar. Dessa forma, propomos 
a reflexão e a discussão sobre o tema identidade, como processo inicial para o desenvolvimento 
do projeto de vida.1

AULA: QUEM SOU EU?

1

“ ”
 O importante não é o que fizeram de nós, mas o que 

nós faremos com aquilo que fizeram de nós 
Jean Paul Sartre
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• Refletir sobre as formas de autoconhecimento;
• Identificar características da própria personalidade.

• Cartões coloridos ou em papel branco - um para cada estudante;
• Canetas coloridas em quantidade suficiente para todos os estudantes;
• Cordão ou outro tipo de prendedor - um para cada estudante;
• Papel pautado em quantidade suficiente para todos os estudantes;
• Envelopes de carta – 1 por estudante;
• 1 caixa de papelão para colocação de cartas.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Conversa inicial. Apresentação da disciplina. 10 minutos

Atividade: Seu nome e 
uma característica.

1º momento - Confecção do próprio crachá 
de identificação pelos estudantes.
2º momento - Dinâmica de apresentação 
dos estudantes com uma palavra que o 
caracterize.

3º momento - Roda de conversa para integrar 
os estudantes.

35 minutos

Conversa inicial. Retomada da temática do encontro anterior. 5 minutos

Atividade: Quem sou eu? 
Atividade: Leitura das 
cartas.  

1º momento - Produção de uma carta para 
si mesmo. 

2º momento - Leitura das cartas para a 
turma e identificação do colega a partir do 
texto produzido.

20 minutos

Avaliação. Comentários dos estudantes e observações 
do educador. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Aprender o nome dos colegas de forma lúdica facilitando a integração entre todos; 
• Refletir sobre si mesmo (Quem sou eu? Como me chamam? O que gosto?).

Disponha os estudantes sentados numa roda de conversa de modo que todos possam ver uns 
aos outros. Nessa roda de conversa você deve estar inserido, se colocando como um facilitador 
da atividade. Depois, distribua cartões coloridos para que cada estudante elabore o seu crachá 
de identificação (pode ser usado cordão ou outro material para prender o crachá). É importante 
explicar a dinâmica dizendo que todos devem circular pelo espaço da sala conversando com o 
maior número possível de colegas, registrando os nomes e as atividades que gostam de fazer. Esse 
momento de coleta de informações, preferencialmente, deve ser realizado ao som de uma música 
instrumental e é importante que você também participe da dinâmica. 
Em seguida, quando todos retornarem para a roda a conversa cada um deverá falar, pelo menos, 
o nome de um colega e o que ele gosta de fazer. O objetivo deste momento é aprender de forma 
lúdica os nomes dos colegas de turma. Contudo, o professor deve estimular a identificação dos 
estudantes além dos seus nomes e abrir espaço para que eles explorem algumas características e 
preferências dos colegas. Isso facilita a identificação/reconhecimento dos estudantes a respeito 
de si e do outro. 

        

• Estimular a capacidade de autoconhecimento e reflexão sobre si mesmo.

Atividade: Seu Nome e uma Característica 

Objetivos

Desenvolvimento

Atividade: Quem Sou Eu

Objetivo
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Essa atividade deve ser iniciada a partir de alguns questionamentos que são norteadores para a 
produção do texto: Quem sou eu? Onde nasci? Onde moro? Quem são as pessoas da minha famí-
lia? O que gosto de fazer nas horas vagas? Qual o meu maior sonho?
A elaboração da carta para si mesmo deve ser iniciada a partir desses questionamentos e de ou-
tras informações que cada estudante queira acrescentar, mas sem identificação de remetente. 
Após a escrita, as cartas devem ser colocadas numa caixa fechada com uma fenda para a coloca-
ção das mesmas.

Ao término da elaboração a caixa precisa ser aberta para que cada estudante possa retirar uma 
carta e fazer leitura em voz alta. Ao final da leitura, espera-se que os estudantes consigam identi-
ficar o autor de cada uma das cartas através das características descritas nelas. Caso o estudante 
perceba que retirou a sua própria carta, deverá devolvê-la para a caixa e escolher outra.
O educador precisa mediar todo o processo, acompanhando a elaboração das cartas e, durante a lei-
tura das mesmas, organizar os turnos de fala para que o leitor não seja interrompido. Se o mesmo não 
identificar o autor da carta, o educador deve incentivar outros estudantes a apresentar sugestões.
Neste momento, o foco não será a estrutura do texto. Assim, o educador não deve se preocupar 
com as questões relacionadas ao registro linguístico (formal, informal, coloquial, padrão), mas à 
capacidade do estudante se autodescrever.

Pergunte aos estudantes o que eles acharam do encontro e quais as expectativas de cada um sobre 
as aulas de Projeto de Vida, ou seja, o que esperam das aulas ou por que elas serão importantes.

Desenvolvimento

Avaliação
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A construção da identidade é social e acontece durante toda, ou grande parte, da vida dos indiví-
duos. Desde o seu nascimento, o homem inicia uma longa e perene interação com o meio em que 
está inserido, a partir da qual construirá não só a sua identidade, como a sua inteligência, suas 
emoções, seus medos, sua personalidade, etc... Apesar de alguns traços desenvolvimentais serem 
comuns a todas as pessoas, independente do meio e da cultura em que estejam inseridas (como 
é o caso, por exemplo, da menstruação nas meninas ou do nascimento dos pêlos nos meninos), 
há determinadas características do desenvolvimento que se diferem em grande escala quando há 
diferenças culturais. A construção da identidade é um desses fatores relacionados ao desenvol-
vimento que tem íntima, senão total, dependência da cultura e da sociedade onde o indivíduo 
está inserido.2

Partindo desse entendimento, o autoconhecimento pode ser aprofundado ao darmos espaço 
para o estudante refletir sobre ele mesmo, observar seus sentimentos, conhecer suas potenciali-
dades e fragilidades. Nestas aulas, cabe ficarmos atentos à imagem que cada jovem tem de si para 
podermos melhor trabalhá-la, transformando a imagem negativa em imagem positiva.

AULA: ESPELHO, ESPELHO MEU...
COMO EU ME VEJO?

2
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A construção da identidade é social e acontece durante toda, ou grande parte, da vida dos indiví-
duos. Desde o seu nascimento, o homem inicia uma longa e perene interação com o meio em que 
está inserido, a partir da qual construirá não só a sua identidade, como a sua inteligência, suas 
emoções, seus medos, sua personalidade, etc... Apesar de alguns traços desenvolvimentais serem 
comuns a todas as pessoas, independente do meio e da cultura em que estejam inseridas (como 
é o caso, por exemplo, da menstruação nas meninas ou do nascimento dos pêlos nos meninos), 
há determinadas características do desenvolvimento que se diferem em grande escala quando há 
diferenças culturais. A construção da identidade é um desses fatores relacionados ao desenvol-
vimento que tem íntima, senão total, dependência da cultura e da sociedade onde o indivíduo 
está inserido.2

Partindo desse entendimento, o autoconhecimento pode ser aprofundado ao darmos espaço 
para o estudante refletir sobre ele mesmo, observar seus sentimentos, conhecer suas potenciali-
dades e fragilidades. Nestas aulas, cabe ficarmos atentos à imagem que cada jovem tem de si para 
podermos melhor trabalhá-la, transformando a imagem negativa em imagem positiva.

AULA: ESPELHO, ESPELHO MEU...
COMO EU ME VEJO?

2

• Construir e valorar positivamente a si próprio; 
• Refletir sobre algumas potencialidades e fragilidades pessoais;
• Estimular a capacidade de sonhar e pensar sobre os caminhos que levam a realização 

dos seus sonhos;
• Perceber-se através do olhar do outro.

• Jornais e revistas – suficientes para 8 grupos;
• 8 tubos de cola – 1 tubo de cola para cada grupo;
• 16 Tesouras sem ponta – 2 tesouras para cada grupo;
• 8 Fitas adesivas – 1 fita adesiva para cada grupo;
• 1 folha de papel ofício para cada estudante;
• Lápis e borracha para todos;
• 8 caixas de lápis de cor e/ou canetas hidrocor – 1 caixa para cada grupo;
• Pedaços de papel (5 cm x 2 cm) com diferentes qualidades humanas;
• 1 caixa para colocar os pedaços de papel.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Quadro das 
qualidades.

1º momento - Preenchimento o quadro das 
qualidades com a participação de todos.
2º momento - Elaboração de uma lista com 
as características pessoais.

45 minutos

Atividade: Meus  
super-poderes.

1º Momento - Criação um objeto em que o 
estudante represente a si próprio.

2º Momento - Elaboração de uma história 
envolvendo todos os integrantes do grupo 
para depois dramatizá-la.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Identificar algumas qualidades humanas;
• Citar algumas potencialidades e fragilidades pessoais;
• Verbalizar sobre os caminhos que levam a realização dos sonhos.

1º momento
A proposta desta atividade é identificar as diferentes potencialidades humanas preenchendo o 
quadro das qualidades. É importante observar a forma como os estudantes interpretam, enten-
dem e representam cada qualidade, pois você poderá fazer as possíveis intervenções e comentá-
rios. Todos os alunos, organizados em duplas, deverão formar uma roda de conversa de modo que 
todos possam ver uns aos outros. Nesse círculo é importante que você esteja inserido, se colo-
cando como um facilitador da atividade. Explique a dinâmica dizendo que ao passar pela roda de 
conversa cada um deve retirar um pedaço de papel escrito com uma qualidade humana – a exem-
plo: Atencioso (a), estudioso (a), comunicativo (a), gentil, organizado (a), sincero (a), ambicioso (a), 
etc. Cada dupla, em sequência, com o apoio do educador, deverá representar através de um gesto 
a qualidade humana que retirou da caixa. Os gestos devem ser inventados a partir das vivências 
e experiências dos estudantes. Enquanto algumas duplas estão pensando como vai representar, 
o educador pode motivar a turma e pedir para levantarem as mãos às duplas que gostariam de 
participar tentando identificar o primeiro gesto. Logo após os gestos apresentados, os estudantes 
tentarão identificar a qualidade representada, seguindo a sequência de participação estabelecida 
pelo educador. Caso os estudantes consigam identificar a qualidade, colar o pedaço de papel com 
fita adesiva dentro de um quadro desenhado na lousa, com o título: Quadro das qualidades. Caso 
contrário, deverá colar fora desse quadro.

Os pedaços de papel que ficarem fora do quadro das qualidades devem ser, uma de cada vez, 
exemplificadas através de situações do cotidiano. Algumas qualidades (como a ambição) precisam 
ter seu conceito desmistificado frente aos estudantes. A ambição impulsiona os sonhos, só que a 
forma e os caminhos que o estudante irá percorrer para atingir o objetivo é que vão determinar 
se é uma qualidade ou defeito.

2º momento
Com os estudantes organizados numa roda de conversa, distribua uma folha de papel para cada 
estudante, na qual cada um deve escrever o próprio nome. Peça para que listem no mínimo 10 
características próprias. No verso da folha eles desenham dois caminhos, um caminho que leve ao 
seu sonho e outro, que leve a qualquer lugar - menos a realização do seu sonho. 

Atividade: Quadro das Qualidades 

Objetivos

Desenvolvimento
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(O educador pode levar o material, com o modelo dos caminhos prontos, para cada estudante). 
Depois, faz-se necessário que eles separem as 10 características, listando-as de duas formas: pri-
meiro as características que os deixam mais próximos da realização do sonho as quais deverão ser 
escritas no caminho que leva ao sonho; depois as peculiaridades que os afastam da concretização 
do sonho, pois representam dificuldades pessoais. Estas devem ser escritas no caminho que não 
leva à realização do sonho. Ao final, em grupos, os estudantes deverão socializar as suas caracte-
rísticas, observando as diferenças e as semelhanças entre si, refletindo sobre algumas potencia-
lidades e fragilidades pessoais, como também, sobre os seus sonhos e os caminhos que levam a 
sua realização.

Para concluir a atividade, é interessante perguntar aos estudantes: foi fácil listar as próprias carac-
terísticas? Quando separou as características em dois blocos, as que contribuem para a realização 
do seu sonho e as que dificultam, chegou a alguma conclusão? Qual? O que descobriu sobre si? 
Ao final, insira levemente uma reflexão sobre a importância do autoconhecimento para que eles 
possam ir descobrindo aquilo que acreditam ser melhor para si.

        

• Identificar e representar suas potencialidades através de uma imagem ou objeto;
• Reconstruir uma autoimagem positiva com ajuda do colega.

A proposta desta atividade é valorizar os pontos fortes de cada estudante, melhorando a auto-
estima e a autoimagem. É importante dividir a turma em até 8 grupos e, em cada mesa, colocar 
todo o material a ser utilizado: tesoura, cola, revistas, jornais, lápis de cor, canetas hidrocor e fita 
adesiva. 

Cada estudante deverá criar uma imagem ou objeto que o represente, como acontece com os 
super-heróis da ficção, por exemplo: o Homem-Aranha usa a imagem de uma aranha que repre-
senta a característica do seu poder. Os estudantes deverão fazer o mesmo ressaltando seu ponto 
forte. Em seguida, por equipe, deverão fazer uma apresentação dos seus super- poderes mostran-
do os objetos que os representam.

Antes das apresentações, converse com os estudantes sobre a importância do respeito aos co-
legas, de saber ouvir o próximo e da empatia. Essa é uma oportunidade dos estudantes conhe-
cerem uns aos outros mais detalhadamente. Caso algum estudante, por timidez, não se sinta à 
vontade para apresentar, tente ajudá-lo através de questionamentos: que imagem ou objeto você 
criou? O que ele representa? E permita que os colegas o ajudem, afinal, o mais importante é que 
todos participem da atividade.

Atividade: Meus Super-Poderes 

Objetivos

Desenvolvimento
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Em seguida, entregue uma folha de ofício a cada grupo. Os estudantes devem criar uma pequena 
história na qual todos os integrantes do grupo com seus super-poderes (qualidades) apareçam 
como personagens, podendo construir uma história a partir de fatos reais ou fictícios. 
Para a apresentação da história os estudantes podem ler os textos produzidos ou criar outras 
formas de exposição. Para isso, dispor os estudantes sentados em círculo, para que todos possam 
ouvir a leitura do texto e assistir às apresentações. Você deverá instigar os estudantes a fazer a 
relação entre o objeto criado e a história contada, com o intuito de construir uma autoimagem 
positiva com a ajuda do colega.
É importante que os estudantes compreendam que as potencialidades precisam predominar 
minimizando os impactos das nossas fragilidades, o que será trabalhado ao longo das aulas de 
Projeto de Vida, por meio das atividades de autoconhecimento. 

Escolher alguns estudantes para que falem sobre as atividades e contem o que descobriram sobre 
os seus colegas, se foi difícil falar sobre si mesmo e ouvir os demais. Observe a forma como eles 
representam as suas potencialidades através de um desenho ou objeto e se essa representação 
tem relação com a imagem que os colegas formaram um do outro. Em seguida, você deve escla-
recer os objetivos das atividades realizadas no dia.

Avaliação
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A convivência na sociedade tecnológica vem sendo comprometida pela ausência da ética, do diá-
logo e da solidariedade. Muitas vezes, nossos jovens acabam entregando seus afetos para compu-
tadores, celulares e videogames. Resgatar esses valores de convivência, perdidos na era digital, é 
de extrema importância para a vida em sociedade.

Nestas aulas, o educador deve diagnosticar, por meio do diálogo, como as relações dos estudan-
tes com seus amigos e familiares se estabelecem, tendo como objetivo levá-los a refletir que nem 
sempre podemos resolver tudo sozinhos. Assim, a proposta é refletir sobre questões como: Você 
elogia as pessoas ao seu redor e é elogiada por elas? Ajuda os amigos? Costuma dialogar e tro-
car opiniões? Como expressa o que sente? Costuma desculpar, quando é ofendido ou magoado? 
Respeita os pais? Enfim, levá-los a compreender a importância de valorizar a ajuda daqueles que 
estão a nossa volta, como os pais, os colegas, os educadores, familiares, etc.

AULA: QUE LUGARES EU OCUPO?

3
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• Refletir sobre os diferentes papéis sociais exercidos;
• Compreender a importância da atuação nos diferentes espaços sociais.

• 10 arcos plásticos;
• Folha de papel ofício para todos os estudantes;
• Lápis e borracha para todos;
• Lápis de cor e canetas hidrocor para todos os estudantes;
• Prancheta de desenho para todos;
• Sala com espaço livre para os estudantes circularem sem obstáculos.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Conversa inicial. Conversa sobre a temática da aula. 5 minutos

Atividade: O arco vai  
passando.

Dinâmica com arcos para simular nosso 
papel na sociedade. 20 minutos

Atividade: Minha mensagem. Elaboração de mensagens para os amigos de-
monstrando a importância deles na sua vida. 20 minutos

Atividade: Minha história 
em quadrinhos.

Elaboração de uma história em quadrinhos 
contemplando um fato que marcou a vida, 
no contexto escolhido pelo estudante (esco-
la, comunidade, igreja, família, entre outros).

40 minutos

Avaliação. Os estudantes deverão expor suas impressões 
da atividade e da aula. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Exemplificar a relação entre os seres humanos na sociedade;
• Enfatizar a importância do seu papel social.

Explique aos estudantes que ser solidário e ajudar os outros é fundamental numa sociedade. 
Quando todos participam, fazendo o que podem e sabem, tudo fica mais fácil. A partir dessa re-
flexão, numa sala sem obstáculo, em círculo, peça para os estudantes darem as mãos. Reforce a 
importância do respeito e do diálogo para que juntos atinjam o objetivo da atividade. Em seguida, 
escolha 10 estudantes aleatoriamente e coloque um arco no pescoço de cada um deles. Peça aos 
estudantes que memorizem a cor do seu arco e que, ao seu comando, passem os arcos, no sentido 
horário, para o seu colega, sem soltar as mãos e sem utilizar os dedos para cumprir a tarefa. Os 
estudantes deverão passar e receber os arcos sem deixá-los cair no chão. Caso isso aconteça, os 
arcos deverão voltar para as mesmas pessoas do início da atividade. A atividade termina quando 
os arcos das mesmas cores chegarem aos estudantes que iniciaram a dinâmica.
Para tornar a dinâmica mais desafiadora, o educador pode estipular que os estudantes, enquanto 
grupo, terão três (3) chances para cumprir a tarefa: fazer o arco voltar ao ponto inicial sem cair no 
chão. Os estudantes devem conversar e pensar na melhor forma de executar o desafio. O desafio 
desta dinâmica é que todos consigam passar o arco para o colega sem deixá-lo cair, tentando 
ajudá-lo, dando dicas e orientando-o sobre a melhor forma de receber e passar o arco, pois, para 
cumprir a tarefa todos têm que dar o seu melhor.

É importante lembrar que, durante a atividade, a euforia pode tomar conta dos estudantes. Isso é 
positivo, desde que o educador controle esse clima, para que eles não percam o foco da ativida-
de e para que seja possível observar a participação e envolvimento de todos. Nesse momento, o 
educador deve fazer a relação com a vida em sociedade, na qual todos nós temos algo a oferecer 
e a receber do outro, cabendo a cada um, dar o melhor de si, respeitar as diferenças e saber ou-
vir. Para finalizar é importante pedi aos estudantes que respondam às seguintes perguntas: você 
gostou de ser ajudado pelo colega? O que aconteceria na dinâmica se os colegas não se preocu-
passem em passar ou receber o arco com cuidado? Você costuma pedir ajuda a seus pais, irmãos, 
amigos, educadores quando tem alguma dificuldade? Você se preocupa em ajudar as pessoas que 
vivem ao seu lado?

        

Atividade: O Arco Vai Passando 

Objetivos

Desenvolvimento
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• Perceber a importância do seu papel social.

Uma pessoa pode desempenhar diferentes papéis sociais, pode ser filho, amigo, estudante, mas, 
em cada relação social, fazer a diferença na vida das pessoas. Partindo dessa reflexão, disponha 
os estudantes sentados numa roda de conversa de modo que todos possam ver uns aos outros. 
Nesse círculo você deve estar inserido, se colocando como um facilitador da atividade.
Distribua uma folha a cada estudante. Em seguida, peça para que os estudantes dobrem a folha ao 
meio, como se fosse um cartão, escrevam seu próprio nome e desenhem algo que os represente 
na capa. Em seguida, o educador deve falar que nesse cartão está um pedaço de cada um e fazer 
o seguinte questionamento: O que você acrescentaria na vida do seu colega? Qual a mensagem 

que você quer deixar para ele?

Após o comando do educador, cada estudante deve andar pela sala, pegar os cartões dos seus 
colegas, um de cada vez, e deixar sua mensagem.
Para finalizar a atividade, cada um deve pegar seu cartão e fazer a leitura silenciosa do mesmo. Em 
seguida, o educador deve perguntar: Quem gostaria de comentar sobre as mensagens deixadas 
no seu cartão? O que você sentiu? Alguma mensagem lhe chamou atenção?

• Entender a importância da família e da escola para a vida em sociedade.

O educador deverá escrever na lousa as palavras FAMÍLIA, ESCOLA e COMUNIDADE. Pedir aos 
estudantes que escolham uma dessas palavras para criar uma história em quadrinhos contando 
um momento marcante na sua vida e qual foi a lição aprendida desse momento.

Inicialmente peça aos estudantes que elaborem um pequeno roteiro no qual deverá contar como 
aconteceu esse fato, incluindo os personagens e falas. 

Atividade: Minha Mensagem 

Objetivo

Desenvolvimento

Atividade: Minha História em Quadrinhos 

Objetivo

Desenvolvimento
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Em seguida, peça que eles verifiquem quantos quadrinhos serão necessários para a sua história 
(nesse momento, o educador deverá ficar atento aos casos em que os estudantes apresentem 
uma grande quantidade de quadrinhos. Eles devem ser orientados a resumir a história, colocando 
nos quadrinhos apenas os fatos principais).

Oriente para que eles comecem pelos balões dos personagens e só depois façam os desenhos, 
assim poderão garantir o espaço para os balões, facilitando a leitura da história. É importante 
lembrar aos estudantes para criarem um título para a história. Ao concluir a história em quadri-
nhos, pedir aos estudantes que apresentem sua produção aos colegas. 
Nessa atividade você pode refletir sobre a relação do estudante com a família e com a escola por 
meio dos momentos que marcaram a vida de cada um. Também é possível perceber de que forma 
a relação com a família e com a escola contribuiu para a vida em sociedade, já que, de cada histó-
ria presente, os estudantes extraíram uma lição de vida. O educador deve ficar atento a algumas 
histórias representativas de momentos tristes ou negativos (mágoa, raiva, medo, ódio, insegu-
rança) que marcaram a vida do estudante. Falar sobre os afetos da família ou das dificuldades 
em sala de aula muitas vezes não resolve os problemas, mas alivia o que eles sentem, ajudando 
a superar a situação.

Finalize esse momento refletindo com os estudantes como estão as relações dos jovens com seus 
amigos e familiares? Você elogia as pessoas ao seu redor e é elogiada por elas? Ajuda os amigos? 
Costuma dialogar e trocar opiniões? Como expressa o que sente? Costuma desculpar, quando é 
ofendido ou magoado? Respeita os pais?

Avaliação
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O jeito próprio de cada ser humano o torna único. Essa maneira única se constrói a partir das 
experiências vividas no meio social, na família ou é repassada como legado dos nossos antepas-
sados. Tudo isso nos legitima como seres humanos capazes de desenvolver um sentimento de 
pertencimento a entidades constituídas, como a família, a escola, a igreja, o grupo de amigos.
Dessa forma, resgatar a história de vida favorece o autoconhecimento, a conquista da identida-
de. Logo, o adolescente precisa conhecer-se para saber o que fazer para superar suas limitações 
e valorizar seus pontos fortes, seu potencial, sua capacidade emprendedora e criativa. Por isso, 
primeiramente, faz-se necessário refletir sobre quem eu sou, de onde venho, para então procurar 
se tornar o que se quer ser e onde se quer chegar.
Ao conhecermos um adolescente, de certa forma, conhecemos também sua família, seu primeiro 
espaço de socialização, de formação, o grupo social no qual adquiriu seu repertório inicial de com-
portamento – hábitos, costumes e modo de lidar com os objetos, com o ambiente físico e com os 
adultos. Logo, a valorização das raízes e dos bons aprendizados ajudam os alunos a enxergarem os 
lugares que pode chegar. Assim, nestas aulas propomos atividades que geram uma reflexão sobre 
o “legado” da família na vida de cada um, bem como a sua influência na construção dos sonhos e 
expectativas de vida de cada um.

AULA: DE ONDE EU VENHO?

4
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• Relacionar a sua história de vida a seus sonhos.

• Dispositivo (CD, pen drive ou outro) com a canção “Pais e Filhos”. (VILLA LOBOS, Dado, 
RUSSO, Renato e BONFÁ, Marcelo. Pais e Filhos. In: As quatro estações. São Paulo: 
EMI, 1989. 1 CD. Faixa 2;

• Cópias da letra da canção para todos os estudantes;
• Aparelho de som;
• Modelo de árvore genealógica para cada estudante;
• TV ou data-show para reprodução de vídeo;
• Dispositivo (DVD, pen drive ou outro) com o filme de animação “Vida Maria”. Direção 

Márcio Ramos. 2006. 

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zHQqpI_522M>. Acesso em 
fevereiro de 2015.

• Papel branco para cada estudante;
• Lápis de cor, lápis de cera ou hidrocores;
• Cordão ou barbante para montagem de varal.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Conversa inicial. Retomada da aula anterior. 5 minutos

Atividade – Minha família: 
minha origem.

1º momento - Leitura e audição da música 
Pais e Filhos de Legião Urbana.
2º momento - Organização de grupos para 
análise da música e conversa.
3º momento - Socialização das questões e 
dos fatos contados.

40 minutos

Avaliação. Orientação de atividade de pesquisa para casa. 5 minutos

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro
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Conversa inicial. Apresentação das árvores genealógicas e 
montagem de exposição. 10 minutos

Atividade: Minha história 
& meus sonhos.

1º momento - Filme “Vida Maria”. 
2º momento - Diálogo sobre as impressões 
acerca do filme.
3º momento - Retratação do sonho através 
do desenho.

30 minutos

Avaliação. Apresentação do varal de desenhos e reto-
mada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Refletir sobre a interferência dos pais ou responsáveis em sua vida.
• Questionar como a origem familiar influencia quem somos.

Organize os estudantes num círculo para que todos possam ver uns aos outros e assim interajam. 
Retome pontos importantes da aula anterior que facilitem a apresentação do tema desta aula, 
tais como as pessoas importantes em sua vida.

Em seguida, distribua a letra da música “Pais e Filhos” ou apresente-a em formato de slide para que 
todos possam ler e acompanhar durante a audição. Oportunize a execução da música, no mínimo 
duas vezes, para que os estudantes possam acompanhar a letra e incentive que cantem juntos.
Após esse momento, organize os estudantes em grupos para que possam conversar sobre o que 
entenderam da letra da música: o que ela conta? Quais são as vozes presentes no texto: os filhos, 
os pais? O que a música pretende dizer quando questiona “o que você vai ser quando você crescer”?
Indique também a necessidade de socializarem histórias importantes ou fatos do cotidiano, que 
consideram especiais, vividos junto aos seus pais (consideremos “pais” como pais e mães) no gru-
po, informando que, em seguida, poderão ser socializados no grande grupo.
Ao término do tempo previsto, retome o grande círculo para que as discussões partilhadas sejam 
socializadas nos grupos e incentive os estudantes a narrarem as histórias ou fatos que consideram 
importantes/especiais.

Atividade: Minha Família: Minha Origem 

Objetivos

Desenvolvimento
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• Repita a audição da música mais vezes se achar pertinente, caso a maioria do grupo a 
desconheça.

• Considere a diversidade de situações que pode surgir e que o conceito de família deve 
ser visto numa forma mais ampliada. Estudantes que convivem somente por um dos 
pais ou por avós; adotados por casal heterossexual ou por casal homossexual (famílias 
homoafetivas); a família que inclui o padrasto e/ou a madrasta e talvez os irmãos dos 
outros casamentos, entre tantas outras formas de família. Trate esse assunto com 
cuidado e naturalidade para que não se criem estereótipos de famílias perfeitas e 
idealizadas.

• Espera-se que os estudantes reconheçam que o cotidiano e as rotinas os ajudam a su-
perar as dificuldades individuais, definindo melhor as próprias regras e assim poderão 
encontrar espaço para expressar seus sonhos. Os exemplos podem ser vários. Permita 
que os estudantes contem casos e situações vividos na família deles, orientando que 
situações negativas trazem aprendizados e possibilidade de mudanças, e os exemplos 
positivos que temos dentro de casa nos permitem estabelecer valores que podemos 
perpetuar.

Ao final, oriente a atividade de pesquisa da montagem da árvore genealógica para casa, conforme 
modelo previamente elaborado (em anexo).

        

• Conhecer e entender a influência da família na própria formação;
• Perceber que o presente proporciona condições diárias para a superação das dificul-

dades e ajuda a desenhar o futuro.

Após a apresentação das árvores genealógicas e montagem de painel, valorizando as diversas 
formações das famílias, apresentar o vídeo “Vida Maria”, situando que trata-se da história de vida 
de uma menina que mora numa localidade do sertão nordestino cujos costumes retratados são 
os presentes na região, mas que sua história representa a história de vida de muitas pessoas que 
não vivem na região nordeste.

Comentários

Avaliação

Atividade: Minha História & Meus Sonhos

Objetivos

Desenvolvimento



28 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Em seguida, dispor a turma numa roda de conversa para discussão acerca das questões da in-
fluência da família, da história de cada um para a concretização dos sonhos. Segue sugestão de 
roteiro para esse diálogo com o grupo:

1. Qual a condição familiar de Maria?
2. Maria tem sonhos? Aonde ela quer chegar?
3. Seus sonhos atendem ao que a mãe deseja para Maria?
4. Devido às condições de vida de Maria, ela deve desistir dos seus sonhos? Por que?
5. O que Maria pode fazer para realizar seus sonhos? 

Você pode elaborar outras questões ou, simplesmente, ouvir o que os estudantes têm a dizer 
sobre o tema.

Agora, distribua folhas em branco para que possam retratar por meio de um desenho os seus 
sonhos. Também podem ser utilizados lápis de cor e lápis hidrocores para pintura.
À medida que concluírem os desenhos, o educador deverá montar um grande varal de cordão/
barbante com todos os trabalhos.

• Explique que, para a vida futura, é importante criar vínculos seguros e saudáveis com a 
própria história. Diga aos estudantes que eles precisam respeitar a própria história, por 
aquilo que ela tem de diferente e que, por meio dela, podem adquirir autoconfiança.

• Termine o encontro dizendo que é importante entender o passado para conseguir se 
projetar melhor no futuro. Explique que o passado, o presente e o futuro se relacio-
nam de forma intrínseca, uma vez que, por meio da memória, podemos acessar o pas-
sado e estruturá-lo de acordo com a ideia que temos no presente e, com isso, mudar 
o nosso futuro.

Avalie se os estudantes veem sua herança familiar ou origem de forma positiva e observe como 
eles conseguem se projetar no futuro a partir dela.

Comentários

Avaliação
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Pais e Filhos (Legião Urbana)
Estátuas e cofres e paredes pintadas

Ninguém sabe o que aconteceu
Ela se jogou da janela do quinto andar
Nada é fácil de entender

Dorme agora
É só o vento lá fora

Quero colo! Vou fugir de casa
Posso dormir aqui com vocês?
Estou com medo, tive um pesadelo
Só vou voltar depois das três
Meu filho vai ter nome de santo
Quero o nome mais bonito
É preciso amar as pessoas

Como se não houvesse amanhã

Porque se você parar pra pensar

Na verdade não há

Me diz, por que que o céu é azul?
Explica a grande fúria do mundo
São meus filhos
Que tomam conta de mim
Eu moro com a minha mãe

Mas meu pai vem me visitar

Eu moro na rua, não tenho ninguém
Eu moro em qualquer lugar
Já morei em tanta casa

Que nem me lembro mais
Eu moro com os meus pais

É preciso amar as pessoas

Como se não houvesse amanhã

Porque se você parar pra pensar

Na verdade não há

Sou uma gota d'água

Anexo A – Letra da Música “Pais e Filhos” (Legião Urbana)
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Sou um grão de areia
Você me diz que seus pais não te entendem
Mas você não entende seus pais

Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo
São crianças como você
O que você vai ser

Quando você crescer
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Anexo B – Modelo De Árvore Genealógica

Eu:

Família:

Minha Árvore Genealógica

Bisavô

Bisavô

Bisavô

Bisavô
Vovó

Bisavó

Vovó

Papai

Mamãe

Bisavó

Bisavó
Vovó

Vovó

Bisavó
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Fundamentada pelo educador Antônio Carlos Gomes da Costa como a lente pela qual se deve 
conduzir a educação nos tempos atuais, a educação Interdimensional busca a valorização das 
várias dimensões do ser humano, superando a centralidade do pensamento instrumental (valo-
rização do cognitivo). Essas dimensões são 4, o LOGOS (pensamento, razão, a ciência), o PATHOS 
(afetividade, relação do homem consigo mesmo e com os outros), o EROS, impulsos, corporeida-
de) e o MYTHUS (relação do homem a vida e a morte, do bem e do mal).
Dentre as dimensões citadas, a dimensão transcendental do ser humano (O MYTHUS), será o foco 
desta aula, objetivando gerar uma reflexão nos estudantes sobre o sentido que eles atribuem às 
suas vidas e suas fontes de sentido e significado.
O tema da transcendentalidade normalmente é abordado do ponto de vista religioso, o que limita 
a compreensão da dimensão humana, que torna significativa existência e o sentido da vida. Par-
tindo dessa questão, é objetivo dessas aulas desenvolver nos estudantes a compreensão de que a 
realização pessoal, a sua felicidade, sonhos, planos, relação é algo que ultrapassa a razão e torna 
significativa sua passagem pelo mundo.

AULA: MINHAS FONTES DE  
SIGNIFICADOS E SENTIDO DE VIDA.

5
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Fundamentada pelo educador Antônio Carlos Gomes da Costa como a lente pela qual se deve 
conduzir a educação nos tempos atuais, a educação Interdimensional busca a valorização das 
várias dimensões do ser humano, superando a centralidade do pensamento instrumental (valo-
rização do cognitivo). Essas dimensões são 4, o LOGOS (pensamento, razão, a ciência), o PATHOS 
(afetividade, relação do homem consigo mesmo e com os outros), o EROS, impulsos, corporeida-
de) e o MYTHUS (relação do homem a vida e a morte, do bem e do mal).
Dentre as dimensões citadas, a dimensão transcendental do ser humano (O MYTHUS), será o foco 
desta aula, objetivando gerar uma reflexão nos estudantes sobre o sentido que eles atribuem às 
suas vidas e suas fontes de sentido e significado.
O tema da transcendentalidade normalmente é abordado do ponto de vista religioso, o que limita 
a compreensão da dimensão humana, que torna significativa existência e o sentido da vida. Par-
tindo dessa questão, é objetivo dessas aulas desenvolver nos estudantes a compreensão de que a 
realização pessoal, a sua felicidade, sonhos, planos, relação é algo que ultrapassa a razão e torna 
significativa sua passagem pelo mundo.

AULA: MINHAS FONTES DE  
SIGNIFICADOS E SENTIDO DE VIDA.

5

• Integrar a sua experiência biográfica às possibilidades de auto-realização.

• Vídeo: Qual é o sentido da vida? 

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XZuVhK0tpKE>. Acesso em abril 
de 2015;

• Ambiente com espaço suficiente para acomodar 16 cadeiras dispostas no centro da 
sala de maneira que as outras cadeiras fiquem no seu entorno, posicionadas como 
uma platéia;

• Folhas de papel com perguntas e afirmações impressas sugestivas para o Fórum (sendo 
uma folha de papel para cada conjunto de pergunta e resposta), conforme anexo 1.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O sentido da 
vida de cada um de nós é 
de cada um de nós!

Exibição do vídeo que trata da palestra 
do astrofísico Neil Degrasse Tyson sobre 
o sentido da vida e reflexão sobre o seu 
conteúdo.

10 minutos

Atividade: Fórum de 
respostas possíveis para 
grandes perguntas.

Realização de um fórum com a participação 
de todos os estudantes a partir de pergun-
tas e afirmações pré-formuladas.

30 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Reflexão sobre qual é o sentido da vida e como cada um atribui esse sentido de 
maneiras e em dimensões muito distintas.

Antes da exibição do vídeo, explique para os estudantes que se trata de um registro feito duran-
te uma palestra de um dos mais importantes astrofísicos da atualidade, chamado Neil Degrasse 
Tyson. Em janeiro deste ano, ele fazia uma palestra num teatro na cidade de Boston, nos Estados 
Unidos, chamado Wilbur Theatre, quando Jack, um garoto de 6 anos, perguntou a ele qual era o 
sentido da vida. Durante a exibição do vídeo que registra essa palestra, pode-se observar que Ty-
son fica surpreso com a pergunta, mas ao mesmo tempo elogia o pequeno: "quando adulto você 

terá os pensamentos mais profundos" e valoriza a sua disposição em fazer perguntas. Certamente 
essa é uma daquelas perguntas que se encontra na categoria “perguntas difíceis e suas respostas 
ainda mais difíceis”. 

Atividade: O sentido da vida de cada um de nós é de cada um de nós!

6

Objetivo

Desenvolvimento
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Para muitas pessoas suas possíveis respostas podem ser encontradas nas Ciências, nas religiões 
ou mesmo sequer ser encontrada. Para esse astrofísico, quando as pessoas fazem essa pergunta 
devem estar pensando que o significado é algo palpável que pode ser encontrado e não conside-
ram a possibilidade de que o significado da vida é algo que você pode simplesmente criar. "Para 

mim o significado da vida é aprender algo diferente hoje, algo que eu não sabia ontem. E isso me 
deixa mais próximo de conhecer o que pode se conhecer no Universo, só um pouco mais perto, 
independente do quão distante está o conhecimento total. Se eu não aprendo nada, o dia foi des-

perdiçado”, é o que pensa Neil Degrasse Tyson.
Após a exibição do vídeo, oriente os estudantes a conversarem entre si, em duplas, sobre o en-
tendimento deles quanto ao que assistiram. Escreva na lousa a seguinte pergunta: QUAL É O 
SENTIDO DA VIDA? Esta pergunta será objeto de reflexão das duplas após assistirem ao vídeo de 
mesmo título e alimentará as discussões da atividade seguinte.

        

• Reflexão ampliada sobre qual é o sentido da vida através da defesa de pontos de 
vista distintos.

Para a realização do Fórum, é importante conhecer o que os estudantes compreendem sobre o 
seu significado. Uma maneira objetiva e simples de introduzir esse conceito é esclarecendo que 
na Roma antiga, fórum era a praça pública onde eram tratados os negócios do povo e onde se 
realizavam os julgamentos. O conceito é mantido até hoje e obviamente evoluiu com o passar do 
tempo. Considera-se fórum um encontro ou uma reunião na qual se discutem assuntos de interes-
se na presença de um auditório, que eventualmente pode intervir na discussão. 

Junto aos estudantes, devem ser definidos aqueles que farão parte do fórum como debatedores 
(cerca de 15 estudantes) e como platéia, que poderá fazer intervenções durante o debate. Tam-
bém é importante definir quem será o mediador (1 estudante) neste fórum para que sejam asse-
guradas as falas de todos os estudantes participantes.
Definidos os papéis, o mediador apresenta a todos as 8 perguntas e afirmações (anexo 1) suge-
ridas para a discussão. Estas perguntas estão dispostas em forma de um conjunto composto por 
uma imagem representativa e uma resposta que deverá estimular e provocar a discussão entre os 
estudantes. Inicia-se o debate com cada um dos participantes do Fórum expressando a sua opi-
nião sobre as perguntas e afirmações, seja concordando ou discordando, mas claramente apre-
sentando o seu argumento. As perguntas e afirmações devem ser apresentadas sequencialmente 
após ter havido o debate sobre cada uma delas. Isso deverá garantir a clara compreensão sobre 
os argumentos de todos.
Assegurado o ambiente onde todos falam e todos ouvem, a platéia poderá intervir, expressando 
o que pensam ou fazendo perguntas aos debatedores.

Atividade: Fórum de respostas possíveis para grandes perguntas

Objetivo

Desenvolvimento
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Dia após dia nós acordamos, nos levantamos, nos alimentamos e nos movimentamos em direção 
à nossa própria existência. Para quê, afinal? Para aprender... se divertir... trabalhar... amar... ter 
filhos... ajudar os outros... ou simplesmente porque respiramos e somos saudáveis? É realmente 
necessário saber por que vivemos? Para muitas pessoas, a vida, com sua riqueza, seus mistérios 
e significados, é uma resposta suficiente, mas para outros, é imprescindível fazer essa pergunta 
para que a vida em si mesma, faça sentido. 
Observe se os estudantes conseguiram apresentar argumentos coerentes em relação às pergun-
tas e afirmações propostas; se compreendem que existem questões que podem mudar comple-
tamente o curso de nossa existência e que por isso é importante refletir sobre elas em diferentes 
etapas de nossa vida.

A intensidade e qualidade da participação dos estudantes nas discussões, bem como o envol-
vimento nas atividades também são consideradas para efeito da avaliação da consecução dos 
objetivos pretendidos. 

Por uma Educação Interdimensional.3

A razão analítico-instrumental, que impe-
rou ao longo dos últimos séculos, iniciando-
-se no Renascimento, tornando-se a força 
hegemônica a partir do Iluminismo, para 
culminar na moderna Civilização Industrial, 
começa a emitir sinais de esgotamento. 
Este esgotamento se revela na incapacida-
de da modernidade nascida do Iluminismo 

de cumprir as promessas que marcaram o seu nascimento: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A 
Razão, a Ciência e a Técnica foram desenvolvidas e continuam a se desenvolver cada vez mais. No 
entanto, basta olhar o noticiário para percebermos o quanto nos afastamos destes ideais: 
1. Na relação consigo mesmo, o homem parece cada vez mais marcado pelo solipsismo, a ansie-
dade e o medo, entregando-se aos anestésicos da cultura de massas. 
2. Na relação com os outros, o individualismo, a competição, a exploração e o uso instrumental 
do ser humano marcam as relações interpessoais, enquanto que, no plano das relações coletivas, 
dentro das nações e entre as nações, o cinismo e a força bruta parecem ganhar cada vez mais 
espaço. 

3. Na relação com a natureza, a quebra sistemática dos ecossistemas vai desequilibrando as bases 
dos dinamismos que sustentam a vida, gerando consequências como a diminuição da biodiver-
sidade, os buracos na camada de ozônio, comprometendo o direito à vida das gerações futuras. 
4. Na relação com a dimensão transcendente da vida, verifica-se uma forte crise de sentido, que 
resulta numa cada vez mais evidente perda de respeito pela dignidade e a sacralidade da vida em 
todas as suas manifestações naturais e humanas. 

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador

7
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Os 7 maiores mistérios do universo: Qual é o sentido da vida?4
Conheça as novas respostas da ciência para as perguntas mais 

difíceis do mundo.

A ciência propõe duas explicações para essa dúvida metafísica. A 
primeira, mais tradicional, é: o sentido (objetivo) da vida é se re-
produzir, ou seja, ter filhos. Ponto. Isso vale tanto para nós como 
para o sabiá, o cordeiro patagônico ou o bicho-da-seda. Pelo me-
nos é o que diz a tese do gene imortal, uma das mais populares da 
biologia evolutiva. Ela tem sido desenvolvida desde os anos 1970 
pelo biólogo britânico Richard Dawkins, e reinterpreta a teoria da 
evolução de Darwin.

A transmissão de informação genética entre pais e filhos não é perfeita. Podem ocorrer erros: 
as mutações. Eles sempre acontecem - em média, cada humano nasce com 60 mutações. Es-
ses erros no DNA podem provocar síndromes e doenças, mas também podem ser positivos. 
Se um indivíduo tem uma mutação que o torna mais apto que os demais (mais forte ou mais 
bonito, por exemplo), ele tende a se reproduzir mais e espalhar essa mutação na sociedade. 
Os mais aptos permanecem e os demais desaparecem. É a chamada seleção natural. Dawkins 
fez uma ligeira modificação nessa teoria. Para ele, os protagonistas da seleção natural não são 
as espécies nem os indivíduos: são os genes. Nós seríamos meras máquinas de sobrevivência 
que os genes construíram para se preservar ao longo das gerações. "As máquinas de sobrevi-
vência têm aparência muito variada. Um polvo não se parece em nada com um rato, e ambos 
são muito diferentes de uma árvore. Mas, em sua composição química, eles são quase iguais", 
escreve Dawkins. É verdade. Cada ser vivo tem um código genético diferente - mas ele sempre 
é construído com as mesmas moléculas. E a nossa missão na Terra é espalhar essas moléculas. 
"Todos nós, desde as bactérias até os elefantes, somos máquinas de sobrevivência para o mes-
mo tipo de replicador: as moléculas de DNA." Como há vários tipos de ambiente no mundo, 
os replicadores construíram uma ampla gama de máquinas para prosperar neles. Um macaco 
preserva os genes nas copas das árvores; um peixe preserva os genes na água, e assim por 
diante. Os genes também nos dotaram de instintos que nos levam à reprodução - é por isso 
que o sexo é tão prazeroso, e a atração sexual tão forte. A tese do gene imortal é convincente 
e elegante. Mas não explica tudo.
O cérebro humano possui um mecanismo chamado sistema de recompensa. São grupos de 
neurônios situados em certas regiões, como o septo - que fica bem no centro do cérebro. Toda 
vez que fazemos algo física ou mentalmente agradável, qualquer coisa mesmo, esses neurô-
nios causam a liberação de dopamina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. 
As demais áreas do cérebro são inundadas pela dopamina - inclusive aquelas que manejam o 
autocontrole e as emoções. Você sente prazer. E tem vontade de sentir de novo. E de novo. E 
de novo... O sistema de recompensa tem uma influência gigantesca sobre nossas ações e deci-
sões. Sempre que você se sente bem, ou mal, é esse sistema que está fazendo isso acontecer. 
E ele nem sempre nos guia no caminho de gerar descendentes - você deve conhecer gente 
que não tem filhos, nem quer ter, e está muito bem assim. Porque existe uma segunda explica-
ção para o sentido da vida. Em vez de espalhar genes, o objetivo pode ser contentar o sistema 
de recompensa. Traduzindo: ser feliz. O sistema de recompensa foi descoberto nos anos 1950 
pelos psicólogos James Olds e Peter Milner, da Universidade McGill, no Canadá. 

Na Estante

Vale a pena LER

8
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Usando eletrodos, eles notaram que um rato sempre voltava a um ponto da gaiola para rece-
ber um choquinho (prazeroso) no septo. Chegou a passar 7 mil vezes por hora, sem ligar para 
nada mais. Nem para os próprios filhotes. "O animal vai se estimular com frequência, e por 
longos períodos, se puder fazê-lo", concluíram Olds e Milner. Hoje a ciência sabe que outras 
coisas (drogas, açúcar, gordura, sexo) também têm o poder de atuar nessas áreas. Por isso elas 
são tão atraentes - e, em algumas pessoas, podem se tornar viciantes.
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Conjunto 1

P: Por que vivemos?
R: Para aproveitar a vida.

Conjunto 2

P: Por que vivemos?
R: Para trabalhar.

Conjunto 3

P: Por que vivemos?
R: Para ter filhos e perpetuar a nossa espécie.

Atividade: Fórum de respostas possíveis para grandes perguntas

Anexo 1

9

10

11
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Conjunto 4

P: Por que vivemos?
R: Porque temos saúde.

Conjunto 5

P: Por que vivemos?
R: Para que as outras pessoas não fiquem sozinhas.

Conjunto 6

P: Por que vivemos?
R: Porque a Terra deve ser habitada.

13

12

14
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Conjunto 7

P: Por que vivemos?
R: Para nada.

Conjunto 8

P: Por que vivemos?
R: Para ser feliz.

15

16



42 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Título: Em busca de sentido
Autor: Viktor Frankl
Editora: Vozes
Edição: 1
Ano: 2008

Idioma: Português
Especificações: Brochura | 138 páginas
ISBN: 13:9788532606266

Título: O que é a vida?
Autor: Oscar Brenifier
Editora: Caramelo Livros Educativos
Edição: 1
Ano: 2005

Idioma: Português
Especificações: Brochura | 228 páginas
ISBN: 13:9788573403886

Título: O que o jovem quer da vida?
Sub-título: Como pais e educadores podem orientar e motivar os 
adolescentes.

Autor: William Damon

Editora: Summus Editorial
Edição: 1
Ano: 2009

Idioma: Português
ISBN: 9788532305350

Na Estante

Vale a pena LER
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Integrar-se e fazer parte de um todo significa aprender a aproximar-se com cuidado, atenção e 
firmeza; aprender a comunicar-se com clareza, objetividade e sinceridade; aprender a compreen-
der seus próprios sentimentos e os dos demais; a concordar e discordar sem romper nem agredir; 
a ceder em prol do coletivo e a fazer de sua ação um instrumento em busca da transformação. 
O adolescente que se conhece é capaz de unir-se a outros semelhantes, tornando-se parte inte-
grante de um todo.

[...] Aos familiares e aos profissionais responsáveis pela constituição de 
espaços de percepção de mundo e crítica pelos jovens, cabe pensar ações 
sobre as quais eles possam refletir e ressignificar esses valores, de modo 
que se responsabilizem pela construção de uma opção no conjunto social 
com projetos próprios. Para isso, é necessário criar oportunidades para 
que as pessoas se relacionem de modo a se perceberem – a elas e ao 
outro – como indivíduos autônomos, com direitos e deveres. Que possam 
refletir sobre suas escolhas inseridas num contexto mais amplo do que 
seu cotidiano, ampliando suas análises, ponderando sobre as alternativas 
de trabalho e de inserção social. Além disso, o jovem deve ter acesso a 
informações que lhe permitam levar adiante suas propostas.5 

Assim, em qualquer grupo social, seja família, escola, igreja ou comunidade, o jovem é solicitado a 
integrar-se para sentir que pertence. Além disso, é de extrema importância que a escola, a família 
e a sociedade atuem juntas no apoio ao projeto de vida dos jovens. Assim, essa aula, objetiva-se 
promover a integração do grupo, para que percebam a importância do outro, bem como cons-
cientizar os estudantes de que eles não estão sozinhos.

AULA: O MUNDO É UMA GRANDE 
ALDEIA E EU NÃO ESTOU SOZINHO! 

20
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• Reconhecer a importância de cada um para a integração do grupo e construção do 
seu projeto de vida, percebendo-se como parte integrante de um todo.

• Cópias do texto anexo para todos os estudantes;
• Pedaços de pano em retalhos com 30 cm x 30 cm de tamanho de cores variadas claras 

(branco, bege, cinza, azul claro) ou uma folha de papel A4 para cada estudante;
• Tubos de tinta para tecido em diversas cores;
• Cola;
• Recortes de papéis coloridos;
• Sucata de botões coloridos, lantejoulas, fitas e outros objetos;
• Agulha e linha para o educador.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Conversa inicial.

Apresentação da temática da aula, pro-
pondo uma reflexão sobre as perguntas: 
O mundo é uma grande aldeia e eu não 
estou sozinho?

5 minutos

Atividade: Eu e o meu grupo: 
o papel de cada um.

1º momento: Leitura do texto – Carpintaria 
(autor desconhecido) 

2º momento: Discussão coletiva sobre o 
texto a partir de questões norteadoras.
3º momento: Dramatização do texto –  
definição de papéis e apresentação 

40 minutos

Conversa inicial. Retomada das questões abordadas na aula 
anterior. 5 minutos

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro
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Atividade: Construindo 
nossa “cara”!

1º momento: Distribuição do material e 
orientação para a atividade.
2º momento: Produção individual: A sua 
“cara”.

3º momento: Apresentação das produções 
e montagem do painel – A nossa “cara”. 

35 minutos

Avaliação. Observações do educador acerca do encontro 
e das produções. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Expressar a importância do trabalho em equipe para o sucesso de todos.

Para a realização das atividades, a organização dos estudantes em círculo garante que todos pos-
sam se ver e interagir. Inicialmente, apresenta-se o tema com perguntas propostas na temática 
como reflexão introdutória. 
Em seguida, distribui-se a cópia do texto “Carpintaria”, individualmente, promovendo uma leitura 
coletiva. Após a leitura, inicia-se o debate a partir de questões, como:

1. Quem deveria ter sido o presidente na Assembléia das ferramentas?
2. Foi uma decisão acertada esquecer os pontos fracos e valorizar os pontos fortes?
3. Você é capaz de reconhecer que precisa melhorar em alguns pontos?
4. Você é capaz de apontar qualidades dos seus colegas?
5. Você acredita que as qualidades de cada um podem promover o sucesso de todos?

O debate do texto poderá ser feito em grupos e, em seguida, a plenária.
Depois desse momento, propõe-se a dramatização do texto, selecionando, voluntariamente, os 
interessados em representar as personagens: o martelo, o parafuso, a lixa, o metro, o carpinteiro, 
a madeira, o serrote. Também é preciso definir o narrador do texto. 

Atividade: Eu e o Meu Grupo – O Papel de Cada Um

Objetivo

Desenvolvimento
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A dramatização também pode ser montada, em versões diferentes, por grupos. Quando tudo es-
tiver definido, o grupo apresenta-se de forma simples através da linguagem corporal com gestos 
e movimentos.

        

Ilustração: Thereza Barreto

• Ilustrar a integração do grupo através da representação simbólica da sua história 
individual para a construção do coletivo.

Iniciam-se as atividades destacando pontos da aula anterior acerca do papel de cada um para a 
construção da coletividade. Em seguida, a turma organiza-se em U, sentada no chão, para reco-
nhecimento do material a ser utilizado. Sugere-se que o educador distribua todo o material no 
centro. Caso não disponha de retalhos de tecido, pode utilizar folhas de papel A4.
Cada estudante deverá produzir em telas de pano em retalhos, simbologias que o identifiquem, 
que representem suas características, ou seja, algo que seja a sua “cara”. Exemplos de símbolos: 
notas musicais para quem gosta de música; livros para quem gosta de ler e estudar; bola para 
quem pratica esportes, etc.
Ao término, cada estudante apresenta sua produção com uma breve explicação acerca dos sím-
bolos empregados e todos juntos, com o apoio do educador, formarão uma espécie de colcha de 
retalhos, construindo um painel que representa a história do grupo. 
Se o painel for elaborado em retalhos, será necessário costurar os pedaços; em papel, será neces-
sário colar.

Atividade: Construindo Nossa “Cara”

Objetivo

Desenvolvimento



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 47

Fotografia do acervo do ICE

(Exemplo da produção, ao final da atividade, pelo grupo do 
Projeto Condomínio Digital da Escola de Referência Ginásio 
Pernambucano, desenvolvido em parceria com o Instituto 
Aliança, em 2008. Fonte: acervo do ICE.)

Observe a participação dos estudantes durante a criação de seus símbolos, a criatividade e a 
integração com os colegas, assim como, a valorização das qualidades/pontos fortes durante a 
dramatização. Observe também, a partir dos debates e da socialização das produções, se eles 
reconhecem a importância de cada integrante para alcançar o objetivo proposto.

Avaliação
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Texto: Carpintaria

I

lustração: Thereza Barreto

Contam que na carpintaria houve, certa vez, uma estranha assembleia.

Foi uma reunião de ferramentas para "acertar as suas diferenças".
O MARTELO exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. 
A causa? Fazia demasiado barulho: e além do mais, passava todo o tempo "golpeando". O MARTE-
LO aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o PARAFUSO, dizendo que ele "dava 
muitas voltas" para conseguir algo.
Diante do ataque, o PARAFUSO concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da LIXA. Dizia que 
ela "era muito áspera" no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A LIXA acatou, 
com a condição de que se expulsasse o METRO, que sempre "media os outros, segundo sua me-
dida", como se fosse o único perfeito.
Nesse momento, entrou o CARPINTEIRO! Entrou, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Uti-
lizou o MARTELO, a LIXA, o METRO e o PARAFUSO. Finalmente, a rústica madeira se converteu 
num fino móvel.

Anexo A
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Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão.
Foi então que o SERROTE tomou a palavra e disse:
"Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com 'nossas qua-
lidades', com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos, concentre-
mo-nos em nossos pontos fortes".
A assembleia entendeu que o martelo era FORTE, o parafuso UNIA e DAVA FORÇA, a LIXA era 
especial para limar e AFINAR ASPEREZAS, e o metro era PRECISO e EXATO. Sentiam alegria pela 
oportunidade de trabalharem juntos.

Ocorre o mesmo com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca 
defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa; ao contrário, quando busca, com sinceri-
dade, os pontos fortes dos outros, florescem as "melhores conquistas humanas".
É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazê-lo.

Mas encontrar qualidades... isto é para os sábios!!!
Autor Desconhecido
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Uma das saídas para reconectar o indivíduo ao mundo onde vive passa pelo desenvolvimento de 
competências socioemocionais. Nesse processo, tanto crianças como adultos aprendem a colo-
car em prática as melhores atitudes e habilidades para controlar emoções, alcançar objetivos, 
demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável, 
entre outros. Uma abordagem como essa pode ajudar, por exemplo, na elaboração de práticas 
pedagógicas mais justas e eficazes, além de explicar por que crianças de um mesmo meio social 
vão trilhar um caminho mais positivo na vida, enquanto outras, não.6

Sendo assim, para a construção do projeto de vida o autoconhecimento deve proporcionar o re-
conhecimento dos talentos pessoais e descobertas sobre os mecanismos que melhor permitem 
explorá-los. Neste sentido, esta aula busca provocar uma reflexão nos estudantes sobre as habi-
lidades que podem ser adquiridas ao longo da vida para que ampliem a necessidade de buscar 
crescimento e aprimoramento ao longo das suas trajetórias pessoais. 

AULA: EU E OS MEUS TALENTOS NO PALCO 
DA VIDA. 

21
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Uma das saídas para reconectar o indivíduo ao mundo onde vive passa pelo desenvolvimento de 
competências socioemocionais. Nesse processo, tanto crianças como adultos aprendem a colo-
car em prática as melhores atitudes e habilidades para controlar emoções, alcançar objetivos, 
demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável, 
entre outros. Uma abordagem como essa pode ajudar, por exemplo, na elaboração de práticas 
pedagógicas mais justas e eficazes, além de explicar por que crianças de um mesmo meio social 
vão trilhar um caminho mais positivo na vida, enquanto outras, não.6

Sendo assim, para a construção do projeto de vida o autoconhecimento deve proporcionar o re-
conhecimento dos talentos pessoais e descobertas sobre os mecanismos que melhor permitem 
explorá-los. Neste sentido, esta aula busca provocar uma reflexão nos estudantes sobre as habi-
lidades que podem ser adquiridas ao longo da vida para que ampliem a necessidade de buscar 
crescimento e aprimoramento ao longo das suas trajetórias pessoais. 

AULA: EU E OS MEUS TALENTOS NO PALCO 
DA VIDA. 

21

• Refletir sobre os talentos pessoais;
• Ampliar a necessidade de buscar crescimento e aprimoramento ao longo da trajetória 

pessoal;
• Descobrir alguns meios para exploração dos próprios talentos.  

• Caneta, lápis e borracha para todos;
• 8 Caixas de lápis de cor e hidrocor – 1 por grupo;
• 8 Cópias do Anexo A – 1 por grupo; 
• Jornais e Revistas;
• Folha sulfite A4;
• 8 Régua – 1 por grupo;
• 8 Colas de papel – 1 por grupo;
• 8 Tesouras – 1 por grupo.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Equipe estrela.

Explicação sobre competência, habilidade 
e talento. 

Descrição das habilidades individuais.

Elaboração de uma peça teatral a partir das 
habilidades.

45 minutos

Atividade: Desafios da Vida. Descrição das habilidades desejáveis e ações 
que precisam empreender para adquiri-las. 40 minutos

Avaliação. Observação da aula. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Refletir sobre os talentos pessoais;
• Identificar algumas habilidades adquiridas ao longo da vida. 

O propósito desta atividade é levar os estudantes a desenvolver um olhar mais apurado a respei-
to de si mesmo sobre seus talentos e habilidades, ajudando-os a identificar, indiretamente, suas 
limitações e fragilidades que podem ser superadas.  
É importante iniciar a aula a partir dos conceitos de competência, talento e habilidade. Para isso 
o educador pode consultar o texto de apoio ao educador para explicar melhor em que consiste 
cada um dos conceitos. Ao apresentar essas explicações é importante considerar a maneira como 
o estudante se vêm e trata seus talentos e dificuldades. Neste momento então, deve ser aberto 
espaço para as falas dos estudantes. A forma como eles se reconhecem influencia muito nas ex-
pectativas de futuro e na realização do seu Projeto de Vida. 
Peça que em seguida os estudantes que formem grupos com 4 ou 5 pessoas. Quando os grupos já 
estiverem formados, entregar o Anexo A. Orientá-los a preencher o exercício colocando em cada 
estrela as habilidades de cada integrante do grupo. É necessário apoiar os estudantes nessa etapa 
para esclarecer e estimular o reconhecimento de habilidades em si mesmos. 
Logo após, orientar os estudantes a criarem uma apresentação do seu grupo utilizando-se das 
habilidades de cada componente, procurando responder a pergunta: Quem somos? A partir desse 
questionamento, os estudantes irão pensar na forma como será feita a apresentação da equipe. 
Disponibilizar neste momento os materiais necessários para a criação de cartazes e desenhos. No 
espaço designado para o roteiro, o grupo deverá planejar a apresentação, podendo registrar o 
passo-a-passo através de desenho ou texto e, em seguida, ensaiar a apresentação. 
Após a conclusão, pedir para os estudantes socializarem as habilidades do grupo para que todos 
tenham conhecimento do potencial de cada grupo. Ao final, discutir com os participantes como 
eles se sentiram realizando a atividade e se alguma habilidade dos colegas não era do conheci-
mento da turma. Perguntar aos estudantes quais habilidades e talentos reconheceram em si mes-
mos e nos colegas do grupo. Ao final deve ser recolhidas as atividades dos grupos para possíveis 
comentários e ajustes a posteriori.  

        

Atividade: Equipe Estrela 

Objetivos

Desenvolvimento
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• Ampliar a necessidade de buscar crescimento e aprimoramento ao longo da trajetória 
pessoal;

• Descobrir alguns meios para exploração dos próprios talentos.  

Esta atividade dar continuidade a aula anterior propondo uma reflexão sobre a necessidade de 
crescimento e aprimoramento de cada indivíduo ao longo da vida. Como sendo uma forma de 
preparação para o futuro. 

Ao entregar o anexo A para os grupos de estudantes, os mesmos da aula anterior, solicitar que 
os grupos preencham os espaços das habilidades desejáveis (as que eles têm vontade de adqui-
rir) e as ações (o que irão fazer para adquirir as habilidades) da atividade – Anexo A, tendo como 
base as limitações que perceberam durante o desenvolvimento da atividade da aula anterior 
– das estrelas. 

Após o preenchimento, numa Roda de Conversa os estudantes devem socializar as suas respostas. 

É importante fazer as considerações sobre o trabalho em equipe, elogiar a participação e envol-
vimento dos estudantes. Solicitar que falem sobre a atividade, o que acharam, o que facilitou e o 
que dificultou a realização da mesma. 

Observe o grau de envolvimento dos estudantes com as atividades, principalmente atentando 
para as dificuldades de identificação das habilidades pessoais que compõem sua identidade. Deve 
ser percebido a facilidade dos estudantes no reconhecimento das suas limitações, bem como, 
como planejam superá-las.

Atividade: Desafios da Vida

Objetivos

Desenvolvimento

Avaliação
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Título: Você é o Cara
Subtítulo: Faça dos Seus Talentos Pontos Fortes e Deles 
o Seu Diferencial na Vida
Autor: Carlos Alberto Carvalho Filho

Editora: Integrare
ISBN: 9788599362563

Páginas: 152

Edição: 1
Tipo de capa: Brochura
Ano: 2010

Assunto: Administração-Desenvolvimento Profissional

Idioma: Português
No livro Você é o cara é trazido a imensidão do potencial humano através de textos de hu-
mor leve e inteligente acompanhados por ilustrações que dão ainda mais prazer à leitura, 
sem abandonar, entretanto, o compromisso com a seriedade dos conceitos, enriquecendo 
as aulas com elementos que dizem respeito ao potencial transformador do talento como 
diferencial na vida.

Gênero: Comédia

Direção: Emile Ardolino

Roteiro: Joseph Howard
Elenco: Bill Nunn, Harvey Keitel, Kathy 
Najimy, Maggie Smith, Mary Wickes, 
Wendy Makkena, Whoopi Goldberg
Produção: Teri Schwartz
Fotografia: Adam Greenberg
Trilha Sonora: Marc Shaiman
Duração: 100 min.

Ano: 1992

País: Estados Unidos

Cor: Colorido

Distribuidora: Buena Vista Pictures
Estúdio: Touchstone Pictures

Na Estante

Vale a pena LER

22

Vale a pena ASSISTIR

23
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O filme Sister Act 2: Back in the habit (Mudança de hábito: Mais Loucuras no Convento) re-
trata uma organização (escola) que, apesar do esforço, não mais consegue responder à "nova 
geração" de adolescentes talentosos e irreverentes. Este filme reforça os objetivos das aulas 
por fazer com os estudantes percebam o talento como potencial transformador.

HABILIDADES7

Rosane Simonassi

Cada um de nós traz consigo características individuais, junto com elas, trazemos outras que são 
herdadas de nossos pais, que, por sua vez, herdaram de nossos avós e assim por diante.

A soma de nossas características, o que herdamos e o que aprendemos com nossas experiências ao 
longo da vida, forma a nossa personalidade, e isto é um conjunto de talentos. Ou seja, todas as áreas 
onde podemos atuar com sucesso.

Entender nossa personalidade, direcionando-a para um projeto estratégico capaz de aproveitar nos-
sas vocações pode ser a chave da transformação da vida pessoal e profissional. Não é algo simples, 
nem uma tarefa rápida. É necessário preparar o terreno, tornando-o fértil para semear e desenvol-
ver o futuro.

• HABILIDADES são as capacidades técnicas para realizar determinadas tarefas, desen-
volvidas a partir de teoria e prática.

• TALENTO são as capacidades que nascem com cada um e conduzem a um desempe-
nho satisfatório tanto no aprendizado quanto na execução das habilidades.

• COMPETÊNCIA é a soma de talento com habilidade, essa associação conduz a resul-
tados superiores obtidos por pessoas que possuem apenas o talento ou a habilidade 
separadamente.

É importante que o seu talento caminhe junto com a habilidade para que a chance de sucesso seja 
maior. A sua característica pessoal pode ser transformada ao incluir novas experiências, dependen-
do do seu ponto de vista em relação à vida e o que você espera dela.

O conceito de competência é pensado como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, 
isto é, conjunto de capacidades humanas, que justificam um alto desempenho, acreditando-se que 
os melhores resultados estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas.
No conjunto entre as suas habilidades, talentos, competências e característica pessoal, você deve 
promover seus pontos fortes e neutralizar seus pontos fracos.

Faça isso no seu currículo, profissão, vida social e nos objetivos de curto prazo.

Faça sua auto-avaliação sobre si mesmo, sobre o seu empenho nas tarefas do dia-a-dia, e o que lhe 
faz feliz enquanto realiza o seu trabalho. 

(...)

Se você obtiver respostas positivas para estas e outras observações a respeito de si mesmo, você 
está no caminho certo, caso contrário, é hora de mudar.

Texto de Apoio ao Educador
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Qual habilidade do grupo será escolhida para a criação da peça teatral? Como será a peça 
– Escrever aqui um roteiro da apresentação da sua equipe:

Habilidades que não tenho, mas que quero 
e posso desenvolvê-las:

Ações que preciso empreender para  
desenvolver as habilidades que desejo:

Anexo A - Equipe Estrela

Yves de La Taille, em seu livro Limites: três dimensões educacionais, defende a ideia de que os 
limites não devem ser encarados como impedimentos de algumas ações, mas também como fron-
teiras que se deve superar, transpor, para chegar a patamares superiores de desenvolvimento.
De acordo com o psicólogo, a transposição dos próprios limites requer perseverança, esforço, bus-
ca da excelência. Requer que se desenvolvam virtudes que vão além da obediência moral a regras; 
aquelas necessárias à consideração de si e do outro com plenos direitos à igualdade e à liberdade.

Uma boa educação moral não deve se restringir ao ensinamento de múl-
tiplas regrinhas, a “conter”, a “impor limites” do tipo “não faça isso”, “não 
faça aquilo”. [...] Educar moralmente é levar a criança a compreender que 
a moral exige de cada um o melhor de si, porque conhecer e interpretar 
princípios não é coisa simples: pede esforço, pede perseverança. 
[...]

E para conseguir ser realmente honrado, não basta evitar apenas as más 
ações, é preciso também cultivar as virtudes.” (p. 47)

Segundo Taille, para se construir valores morais que tenham como foco o bem-estar individual, 
aliado ao bem-estar coletivo, é preciso que haja a racionalização dos sentimentos negativos, como 
a raiva, a inveja, o ciúme, por exemplo, a fim de que as pessoas não se deixem mover por eles. 
Todos os humanos convivem com a dubiedade de sentimentos, bons e ruins. Uma educação mo-
ral positiva em relação ao bem comum precisa deixar clara essa ambiguidade, inclusive entre os 
adultos, a fim de que a limitação imposta pelas próprias condições humanas sejam transpostas.

AULA: MINHAS VIRTUDES E AQUILO QUE NÃO É 
LEGAL, MAS QUE EU POSSO MELHORAR.

24
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• Refletir sobre a própria personalidade com contexto das relações familiares e sociais;
• Identificar as características da própria personalidade.

• Cartolina para cartaz;
• Tiras de papel para escrita dos sentimentos – 8 para cada estudante;
• Caneta hidrográfica grossa;
• Cola spray ou fita adesiva;

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Lição de vida.
Filme “Lição de vida”. 
Reflexão e discussão sobre os sentimentos 
e suas ambiguidades.

30 minutos

Atividade: O que eu sinto. Expressão de alguns sentimentos - bons e 
ruins.  15 minutos

Atividade: Decisão pessoal 
e coletiva. Reflexão sobre a decisão de um “dilema”. 40 minutos

Avaliação. Reflexão sobre as atividades desenvolvidas. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Reflexão sobre os sentimentos, a fim de que observar a dubiedade entre eles.

A fim de provocar contato com a dubiedade de sentimentos os estudantes precisam assistir o ví-
deo chamado Lição de Vida, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LnfzTR-Lljo>. O 
vídeo faz referência a passagens da bíblia, por isso, antes de iniciar o filme é importante explicar 
que o motivo da escolha não é de ordem religiosa. Os estudantes devem ater-se a mensagem do 
vídeo, o que não depende de crenças religiosas. Numa Roda de Conversa, os estudantes devem 
discutir sobre algumas questões:

• O que o vídeo retrata? 
• O que parece estar sentindo o adulto que aparece logo no início do vídeo?
• E os adolescentes, o que vocês acham que eles estão sentindo? Vocês sabem dizer 

qual é o maior objetivo deles?
• Como vocês se sentiriam se estivesse no lugar do menino que caiu, seja em relação a 

si mesmo ou em relação aos outros competidores?
• O que parece sentir os concorrentes quando percebem que um deles caiu? O que vo-

cês acham que pode ter passado pela cabeça deles? Eles queriam continuar a correr?
• O que vocês acham que levou todos a voltarem para ajudar o menino caído?

         

 Se preciso, repasse o filme mais de uma vez para que os estudantes possam fazer as reflexões 
levantadas anteriormente. A conclusão final sobre o vídeo pode ser resumida da seguinte forma: 
O fato de todos chegarem juntos faz com que todos sejam vencedores, mas que não haja nenhum 
em especial. Pois, o objetivo vencer a corrida não foi alcançado por ninguém. 
Sobre isso, pergunte aos estudantes porque os semblantes dos participantes e dos que estavam 
assistindo demonstram alegria. Para discussão final na Roda de Conversa enfatize a dubiedade 
dos sentimentos: a vontade de vencer e a solidariedade. No caso da situação apresentada – a von-
tade de correr e sair um vencedor e a solidariedade como satisfação maior pela ajuda oferecida 
independe de ser vencedor ou não.

        

Atividade: Lição de vida 

Objetivo

Desenvolvimento
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• Refletir sobre os sentimentos “positivos” e “negativos” que todos temos.

Papel cortado - quatro pedaços devem ser entregues a cada estudante para que escrevam os 
sentimentos “negativos”. O QUE SINTO QUANDO AS COISAS NÃO SAEM DO JEITO QUE EU QUERO. 
As respostas devem ser coladas em um cartaz, dividido em duas colunas, agrupando-se os sen-
timentos iguais. Em seguida, distribua mais quatro partes do papel cortado para os estudantes e 
peça que eles escrevam seus sentimentos, agora, “positivos”, a partir da proposição: O QUE SOU 
CAPAZ DE SENTIR DE BOM QUANDO OS OUTROS PRECISAM DE MIM. Coloque também as infor-
mações num cartaz, conforme orientação anterior. Leia as palavras referentes às duas colunas e 
solicite que reflitam e discutam: É possível deixar de sentir os sentimentos negativos? Quando 
eles surgem, o que podemos fazer?

• Refletir sobre os valores éticos e morais em uma situação em que a decisão individual 
se sobrepõe às decisões coletivas;

• Refletir sobre os valores éticos e morais em uma situação em que a decisão coletiva 
desrespeita o direito individual.

Os dilemas apresentados a seguir têm o objetivo de colocar os estudantes em situações que, tal-
vez, sejam bastante comuns para eles. No dilema 1 apresentado os estudantes precisam refletir 
sobre a dúvida entre ser justo ou ser aceito, em uma situação em que as duas necessidades se 
contrapõem. É importante que os estudantes sejam sinceros em suas considerações, porque os 
sentimentos verdadeiros a respeito do que é colocado devem afluir para serem conhecidos. To-
dos sabemos que não é uma decisão fácil e que muitos de nós, adultos, também temos dúvidas 
quando nos deparamos com dilemas semelhantes a esses. Essa constatação, no entanto, deve 
vir acompanhada da análise do que seria mais justo para todos, a fim de que possam pensar em 
maneiras de subjugar o desejo individual em favor do que seria o correto.

Atividade: O que eu sinto

Objetivo

Desenvolvimento

Atividade: Decisão pessoal e coletiva

Objetivos

Desenvolvimento
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Dilema 1
Apresente a seguinte situação aos estudantes:

O grêmio estudantil de uma escola decidiu apresentar um programa de rádio, nos intervalos entre 
as aulas, com a transmissão de músicas de vários estilos.
Para a escolha dos estilos musicais, realizaram a votação entre os estudantes da escola. Foram 
levantados oito estilos diferentes. O grupo responsável pelo grêmio decidiu, então, que haveria 
um rodízio entre os ritmos e que a cada dia seria apresentado um, entre os escolhidos.

O presidente do grêmio é um estudante do 9º ano, muito bem quisto pela maioria. É bastante 
popular entre os colegas de classe, como também entre os estudantes das demais turmas. Muito 
admirado, é constantemente procurado por todos. Estar junto dele, ser seu amigo, oferece pres-
tígio dentro da escola.
Ocorre que o presidente do grêmio não gosta de samba, um dos ritmos escolhidos na votação. Por 
saber de seu sucesso, considera que qualquer decisão sua será apreciada por todos e resolve que 
“samba” não será tocado na rádio escolar. 

Os estudantes que votaram no samba ficam indignados, mas são minoria frente os votos da escola 
toda. Por isso mesmo, solicitam o apoio dos demais para que a decisão democrática se faça valer.
Você é um dos solicitados. Qual decisão você iria tomar: Defender o que foi determinado demo-
craticamente e ser justo? Ou defender seu colega presidente do grêmio e ser injusto com o grupo 
que escolheu o samba?

Após a leitura do dilema, em duplas, os estudantes devem escrever os sentimentos que poderiam 
determinar a decisão de defender o presidente do grêmio e aqueles que penderiam para a de-
cisão de defender os interesses do grupo de estudantes. Em seguida, cada dupla deve ler o que 
escreveu. A atividade se encerrará com a discussão sobre o que segue: Se decidimos pela justiça, 
quais sentimentos são levados em conta?
Na sequência coloque o Dilema 2 para os estudantes refletirem:

Dilema 2

As meninas do 6º ano de uma escola fazem um grande esforço para não parecerem mais crian-
ças. Preocupam-se com as roupas que usam, olham para os meninos com mais interesse, evitam 
“brincar” nos intervalos...

Uma das meninas do grupo passa as tardes brincando com suas bonecas, mas esconde isso das 
amigas. Quando está com elas, participa das conversas e demonstra a mesma vontade de parecer 
mais velha.

Numa tarde, três amigas chegaram a sua casa, sem terem combinado nada. A mãe da menina in-
formou que ela estava em seu quarto e convidou-as a irem até lá. Ao abrirem a porta, as amigas se 
espantaram ao ver que no quarto havia uma verdadeira casinha de boneca e que a menina estava 
brincando de dar comida a suas bonecas. Suas amigas vendo isso começaram a rir sem parar e 
chamaram a amiga de criança, bebezinha e de outras coisas.
Ainda ao saírem da casa da amiga, elas nem se importaram com a tristeza que causaram na amiga.
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Ao chegar à casa de uma delas, conversaram sobre o fato e decidiram publicar a “novidade” numa 
rede social, para que todos soubessem da “infantilidade” da amiga. Os argumentos usados foram 
que ninguém estaria falando uma mentira, já que a amiga gostava mesmo de brincar de boneca, 
e que ela estava sendo falsa, quando participava das conversas sobre não querer mais ser criança. 
Portanto, o fato poderia ser publicado sem nenhum problema.

E publicaram! Dois dias depois, foi como o estouro de uma bomba. Muitos colegas fizeram co-
mentários desagradáveis na internet, ridicularizando as atitudes da menina. Esta se sentia cada 
vez mais envergonhada; tinha muito receio de ir à escola e de ser alvo de ironias e brincadeiras 
humilhantes.

E foi o que aconteceu. Assim que colocou os pés na escola, os grupinhos de meninas e de meninos 
apontavam para ela e riam baixinho. Nesse dia, não teve outro jeito; ficou na escola até o final do 
período, sentindo-se humilhada. Mas quando voltou para casa, anunciou à mãe que não queria ir 
mais às aulas. Passou a tarde chorando em seu quarto.

No dia seguinte, ao perceber que ela não tinha aparecido na escola, uma outra colega da turma foi 
a sua casa para saber como ela estava, pois tinha tomado conhecimento das fofocas na internet.
A menina não escondeu nada. Contou o que houve e que, de fato, ainda gostava de brincar de 
boneca, mas que ninguém da escola a entendia.
A colega, então, disse que teria uma conversa com todos da sala e que mostraria que gostar de 
brincar de bonecas só dizia respeito a ela. Que ninguém tinha nada a ver com isso, pois não pre-
judicava ninguém.

Em duplas, devem discutir o dilema, decidindo-se por uma das duas opções, apresentando algu-
mas justificativas para a sua decisão. Exemplo:

• Concordo que o fato seja publicado, porque é uma verdade.

• Não concordo que o fato seja publicado, pois, apesar de ser verdade, é direito de toda 
pessoa não querer revelar sua intimidade, quando esta não prejudica ninguém.

Em Roda de Conversa, as duplas devem expor suas decisões, apresentando os argumentos que as 
embasaram. Ao final, conclua a atividade questionando os estudantes sobre alguns pontos:
Podemos nos impedir de ter sentimentos negativos?

• Como fazer para que os bons sentimentos influenciem mais as nossas ações do que os 
negativos?

• Os dois dilemas contribuíram para a refletir sobre que decisão mais adequada tomar? 

Ainda na Roda de Conversa estimule a fala dos estudantes sobre a importância do conhecimen-
to sobre os seus próprios sentimentos e o que leva a eles a tomarem uma decisão e não outra. 
Observe como os estudantes consideram suas relações interpessoais e se responsabilizam pelo 
bem-estar coletivo.

Avaliação
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Livro: Limites: três dimensões educacionais
DE LA TAILLE, Y. Limites: três dimensões educacionais. São Paulo, 
Ática: 1998.

O principal objetivo deste livro é refletir sobre o conceito de limite, tão 
utilizado hoje apenas em seu sentido restritivo. O tema é tratado de três 
formas diferentes e complementares. A primeira- pensar os limites como 
fronteiras a serem transpostas, tanto para a maturidade quanto para a 
excelência, especialmente as virtudes morais. A segunda- pensá-los como 
fronteiras a serem respeitadas, portanto não transpostas, questão central 

para a moralidade. A terceira- pensar os limites como fronteiras que a criança deve construir 
para proteger sua intimidade e privacidade. Nas três abordagens, o autor enfatiza tanto aspec-
tos de desenvolvimento infantil quanto de educação.

Filme: Últimas Conversas
Filme póstumo dirigido por Eduardo Coutinho, cine-
asta brasileiro morto em 2014, constitui-se de en-
trevistas com estudantes do Ensino Médio da rede 
pública do Rio de Janeiro. Os depoimentos surpre-
endem pela prática intensa de escrita de poemas e 
diários, por muitos dos estudantes, como também 
pelas expectativas de vida que apresentam, apesar 
das muitas dificuldades enfrentadas durante a vida.

Na Estante

Vale a pena LER

25

Vale a pena ASSISTIR

26
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A comunicação influencia, persuade, seduz, lidera, gera resultados, logo é meio de formação de 
indivíduos autônomos de pensar, falar e agir, que são elementos que compõem a base do traba-
lho do processo de aprendizagem. Precisamos, assim, desenvolvê-la continuamente por meio de 
recursos técnicos, atitudinais e comportamentais, pois a comunicação bem-sucedida é uma com-
petência acessível a todos que desejem desenvolvê-la, e hoje é condição para a melhoria de nossa 
vida e nosso trabalho. A expressão da comunicação eficaz se faz através da doação de nós mes-
mos ao próximo, seja através de apresentações de ideias construtivas, construção de consciência 
e direção assertiva para os objetivos organizacionais na vida profissional, ou através da amizade e 
fraternidade nos ambientes da escola e da família e ainda nas demonstrações de afeto, compre-
ensão e reconhecimento nas relações pessoais. Tudo está relacionado ao poder de persuasão que 
cada um conseguiu desenvolver durante sua vida. [...]
Vale a pena lembrar que a velocidade da comunicação, nos dias de hoje, deve nos deixar ainda 
mais atentos a respeito da melhor forma de nos comunicarmos, pois o novo mundo informacional 
nos possibilita falar com pessoas em qualquer lugar do planeta, fazer amigos além-fronteiras, tro-
car ideias, conhecer outras culturas, fazer cursos de educação a distância, ler respeitados jornais 
e revistas internacionais, participar de teleconferências e ter acesso a obras maravilhosas, e este 
contexto exige, cada vez mais,  assertividade e precisão na comunicação, para que a qualidade das 
relações aumente e se perpetue.8

AULA: E A CONVERSA COMEÇA... OU A ARTE 
DE DIALOGAR.

“ ”
 O importante não é o que fizeram de nós, mas o que 

nós faremos com aquilo que fizeram de nós 
Jean Paul Sartre

27
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Partindo do pressuposto de que para se comunicar bem é preciso interagir, se pode dizer que 
isso exige saber expressar-se, mediar relações, saber falar e ouvir. É sobre isto que esta aula trata, 
acerca do processo comunicativo como habilidade fundamental para a convivência social e para 
a construção do projeto de vida. Por meio dela, os estudantes devem refletir sobre a importância 
da comunicação como ferramenta para a expressão dos próprios sentimentos e estabelecimento 
de relações sociais. 

• Compreender a importância da comunicação como ferramenta para a expressão dos 
próprios sentimentos e estabelecimento de relações sociais.

• Caneta, lápis e borracha para cada estudante;
• Cópia do Anexo A e B para cada estudante; 
• 1 Envelope com um cartão em branco.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Meu corpo fala.

1º momento: Descrição das emoções trans-
mitidas e identificadas na narrativa “Eita! E 
tudo mudou!”.
2º momento: Desenho da expressão facial 
de uma emoção.

45 minutos

Atividade: A arte da comu-
nicação.

Reflexão sobre a necessidade de se expres-
sar para evitar mal entendidos por meio da 
brincadeira popular ”telefone sem fio”.

40 minutos

Avaliação. Observação do Educador. 5 minutos

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Identificar as diferentes formas de comunicação, através da voz, do tom utilizado, da 
expressão facial, do olhar e do corpo.  

Saber se comunicar é uma das características e um dos grandes desafios de cada indivíduo. Se 
aprendermos logo cedo a nos expressar, cedo também descobriremos a dificuldade para ter uma 
comunicação eficiente. Nesta atividade, os estudantes devem refletir sobre as diferentes formas 
de expressão das pessoas e qual a sua própria forma de comunicar.

Para iniciar a dinâmica, os estudantes devem sentar-se numa Roda de Conversa. Entregar a cada 
estudante o Anexo A e um lápis. Previamente, o educador deve explicar que vai narrar uma histó-
ria (Anexo B) e que o importante não é o conteúdo da narração em si, mas a forma como é expres-
sado as emoções do texto. Ao escutar a narração os estudantes devem descrever a emoção que 
lhes foi transmitida pelo educador e depois deve pensar se existiu discrepância entre a emoção e 
o tom de voz ou a expressão corporal utilizada pelo educador. 
Em seguida, cada estudante expõe os seus registros e dá a sua opinião sobre o texto e forma 
como as emoções lhes foram passadas pelo educador. Posteriormente, todos devem escolher 
uma emoção para desenhar na imagem facial em branco (Anexo A), socializando ao final a emo-
ção escolhida e suas produções. 

        

• Identificar em si mesmo algumas habilidades comunicativas que favorecem o estabe-
lecimento das relações sociais.  

Atividade: Meu Corpo Fala

Objetivo

Desenvolvimento

Atividade: A Arte da Comunicação

Objetivo
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Saber se comunicar é fundamental para ampliarmos as relações interpessoais e posicionamento 
diante da sociedade. O propósito desta atividade é fazer com que os estudantes compreendam 
a necessidade de saber se expressar para evitar mal-entendidos causados pela comunicação e a 
utilizar o diálogo como meio para esclarecer fatos, concordar e discordar.  
Para iniciar a atividade, dispor os estudantes numa Roda de Conversa com uma pequena distância 
entre eles e solicitando que virem para a sua direita, para que fiquem um de “costas” para o outro. 
Entregar para um deles um envelope com uma ação descrita. Explicar que este estudante deve ler 
o que tem escrito no envelope e passar a informação para o colega que está na sua frente, como 
a brincadeira popular “telefone sem fio”, até que a informação chegue ao último estudante da 
“Roda” que deverá executá-la. 

Esta atividade tem intuito de levar os estudantes a refletirem sobre as falhas na comunicação e 
como elas podem trazer problemas para a vida das pessoas. É importante colocar no envelope a 
seguinte ação: pegar a própria bolsa e retirar os livros e as canetas que tem dentro dela.
Após a realização da tarefa, pedir para o primeiro estudante ler em voz alta a tarefa descrita no 
envelope e comparar com o resultado final. Logo após, questionar a ação foi executada de acordo 
com o que estava escrito no envelope. Caso não tenha sido executada de acordo, procurar saber 
dos estudantes o que dificultou a compreensão e do que precisariam para que a comunicação se 
tornasse melhor. 

Observe se os estudantes refletiram sobre a importância da comunicação para expressar o que 
sentem e facilitar as relações com as pessoas. Observe também se os estudantes conseguiram 
refletir sobre a própria maneira de se comunicar, reconhecendo que certas linguagens comunica-
tivas adotadas interferem nas relações que eles estabelecem com as outras pessoas. 

Desenvolvimento

Avaliação
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Nem Eu Me Explico, Nem Tu Me Entendes

Autor: Xavier Guix

Editor: Lua de Papel
Coleção: Ideia Luminosa
ISBN: 9789892300672

EAN: 978-9892300672

Dimensões: 13,5 x 21 cm

Nº Páginas: 191

Encadernação: Capa mole

O livro Nem eu me explico, Nem tu me entendes mostra o quanto é difícil comunicarmos 
uns com os outros, algo que parece tão simples, mas que na verdade é complexo e é a causa 
de muitos conflitos. Este livro contribui para conhecer e melhorar a forma como lidamos 
com os outros, criar relações mais fortes e ser mais honestos conosco próprios.

Gênero: Drama

Direção: Steven Spielberg
Roteiro: Andrew Niccol, Jeff Nathanson, Sacha Gervasi
Elenco: Catherine Zeta-Jones, Diego Luna, Stanley 
Tucci, Tom Hanks, entre outros.

Produção: Laurie MacDonald, Steven Spielberg, Wal-
ter F. Parkes

Fotografia: Janusz Kaminski
Trilha Sonora: John Williams

Duração: 128 min.

Ano: 2004

País: Estados Unidos

No filme O Terminal é possível observar que não existe interação se não houver a comu-
nicação. O protagonista Viktor Navorski (Tom Hanks) fica preso em um aeroporto devido 
a problemas políticos envolvendo o seu país de origem. Como ele não dominava o código 
local, que era a língua inglesa, encontrou bastante dificuldade para se fazer compreender, 
passando a utilizar a linguagem não verbal. 

Na Estante

Vale a pena LER

28

Vale a pena ASSISTIR

29
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Em uma de suas tentativas, ele utilizou a linguagem mista através de gestos, mímicas e 
palavras. Através deste filme é possível verificar que a comunicação só ocorre quando há 
a emissão, a compreensão e a modificação do comportamento pelo seu receptor, o que 
reforça os objetivos das aulas.  

Quem não se comunica, se trumbica: Você sabe se expressar bem?9

Mariana Oliveira & Rita Trevisan
Vivemos em plena era da informação. O que não significa que nos comunicamos mais nem me-
lhor. Se partirmos da etimologia da palavra, comunicar seria tornar comum, compartilhar. E isso 
é algo que nem sempre alcançamos nos nossos relacionamentos, diz João José Azevedo Curvello, 
doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e responsável pelo programa 
de mestrado em Comunicação da Universidade Católica de Brasília. 
Para o especialista, embora a tecnologia tenha permitido reduzir distâncias físicas e afetivas, ela 
também trouxe novos obstáculos à comunicação. "Em alguns casos, a tecnologia e o excesso de 
informações contribuem para um maior isolamento", diz Curvello, que passa a descrever o "ab-
senteísmo presente", fenômeno em que pessoas, embora fisicamente presentes, ficam absortas 
seus telefones ou tablets e parecem mentalmente desconectadas umas das outras e do ambiente.

A boa comunicação pressupõe um cenário absolutamente inverso e tem como objetivo primordial 
conectar os indivíduos, permitir o entendimento e o aprendizado mútuos. "A mensagem precisa 
chegar ao outro e ser compreendida. Ao interlocutor, não basta ouvir, ele tem que atribuir sentido 
ao que ouviu, para poder participar da conversa", explica Curvello.
 Parece simples, mas não é. E um dos maiores desafios de quem deseja passar um recado, inde-
pendentemente do conteúdo, é ser objetivo. "Nas culturas latinas, temos o hábito de primeiro 
argumentar para só depois dizer o que realmente importa. É exatamente o oposto do que obser-
vamos nas culturas anglo-saxônicas, por exemplo. Perdemos muito tempo nos preâmbulos e isso 
pode atrapalhar a comunicação, tornando a mensagem confusa", observa o especialista.
Porém, para dizer de forma clara e simples o que se deseja, sem enrolação, é preciso saber exata-
mente os resultados que se pretende alcançar com determinado diálogo, antes mesmo de iniciá-lo. 
Também é essencial perceber o outro, saber ver e ouvir. É isso o que permite organizar um discur-
so assertivo. "É preciso considerar quem está do outro lado e estabelecer uma ponte de contato 
com ele", diz Reinaldo Polito, educador de Competência Verbo-Gestual no curso de pós-gradua-
ção da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Polito explica que é comum 
pessoas com pouco conhecimento causarem uma impressão melhor do que outras que possuem 
muita informação, mas não sabem como expressá-la. "O fundamental é conseguir chegar no nível 
de entendimento do outro", afirma.
Encontrar o equilíbrio entre o momento de falar e o de calar é, seguramente, um outro gran-
de desafio. "Algumas pessoas são agressivas demais e cometem erros como o de interromper o 
interlocutor antes de deixá-lo concluir a sua linha de pensamento. Outros são muito passivos e 
não conseguem expor seus argumentos de forma incisiva", observa Eduardo Ferraz, consultor em 
Gestão de Pessoas.

Texto de Apoio ao Educador
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Sucesso exige dedicação e persistência
Para encontrar o meio termo e usar a palavra para aproximar e reter a atenção das pessoas é 
preciso dedicar-se. E, muito embora alguns já nasçam com o dom da comunicação, é perfeita-
mente possível desenvolvê-lo. Eunice Mendes, comunicadora e coautora do livro "Falar Bem É 
fácil" (Editora AGWM), diz que a comunicação deve ser aprimorada dia a dia, em todos os diálogos 
que estabelecemos. Segundo ela, uma boa maneira de saber se suas habilidades de comunicação 
estão OK é perguntar para as pessoas com quem você fala todo dia - pedir um feedback mesmo. 
Em geral, entretanto, deve-se ter cuidado com o tom de voz, a pronúncia correta das palavras, o 
uso de vocabulário adequado e a velocidade com que se expressa as ideias. Igualmente importan-
te é construir uma fala concisa, com argumentos consistentes, evitando gírias ou vícios de lingua-
gem. Quem presta atenção a esses detalhes tem muito mais facilidade de se relacionar, à medida 
que consegue expressar exatamente o que sente, suas necessidades e desejos. 
Além disso, é importante investir na capacidade de perceber e ouvir as pessoas. Assim, também 
ficará mais fácil compreender quais os anseios de quem está do outro lado. "A boa comunicação 
nos aproxima das pessoas, nos conecta e ainda contribui para diminuir muito os conflitos da con-
vivência", garante Eunice.
A comunicadora acrescenta que no campo profissional também sai ganhando quem tem o que 
dizer e sabe como compartilhar seus pontos de vista. "Hoje mais do que nunca as organizações 
buscam profissionais que sejam competentes tecnicamente, mas que também tenham habilida-
des de comunicação e expressão", afirma. Eunice ressalta que as pessoas terão que trabalhar em 
equipe e liderar utilizando a inteligência emocional. "Em outras palavras, é por meio do diálogo 
que eles deverão criar um ambiente positivo, aliado à produtividade", finaliza.
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1. A partir da história que será contada pelo seu professor descreva as emoções que o texto e a 
narração do professor desperta em você. Pode ser de alegria, tristeza, dúvida, entre outras, fique 
bem atento (a)!

2. Escolha alguma das emoções mencionadas por você na questão anterior e a represente aqui 
desenhando a expressão facial correspondente.

Anexo A - Meu Corpo Fala
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Eita! E tudo mudou!10

Era uma família pequena, a nossa: mãe que acabara de saber que estava grávida de uma suposta 
filha. Pai, ao saber do acontecimento, abandonou minha mãe. Mainha sofria a cada minuto, vol-
tou a morar na casa de minha vó. As minhas tias faziam muito minha mãe sofrer, sempre sufocan-
do-a com a seguinte fala:
“-Uma mãe solteira na casa dos pais nunca pode pedir nada a ninguém ...”
E assim, passaram os nove meses, sofrimento, angústia, medo de ter que me doar assim que aca-
basse de nascer. Ô mulher forte, fonte de toda a minha luta porque nunca escondeu sua decisão, 
se fosse para consumar os desejos da família ela iria morar debaixo da ponte.

Graças ao Divino Mestre e a determinação de mainha isso nunca aconteceu. Nasci feia, pense 
numa menina sem graça, desnutrida, sem nenhum fio de cabelo, nem conseguia chorar; porém 
nem com meu nascimento minha família não mudou de opinião, a rejeição perdurou por parte de 
todos, meu avô só conseguiu olhar para mim depois de oito dias, mesmo assim só porque ficara 
sabendo que eu iria morrer.

Mas com todo meu sofrimento, meus olhinhos nunca pararam de brilhar, sendo a única esperança 
da minha mãe porque se fosse esperar pela saúde, não podia criar nenhuma expectativa. 
E o tempo foi passando, passando, passando, minha mãe trabalhando na roça, comprava um 
monte de vestidinhos, calcinhas bordadinhas e um monte de chupetinhas de todas as cores.
Tive uma infância sem graça, cheia de ressentimento, não podia olhar para meu pai, tinha muito 
medo dele, achava, uma das piores criaturas desse mundo, mas já morava na cidade, na casa da 
minha bisavó, já estudava, esse era meu único divertimento, fazendo todos os dias cópias dos 
livros didáticos e números.
Aos sete anos aprendi a bordar com uma vizinha chamada Deré. Oba! Outro divertimento! Já co-
mecei a ganhar dinheiro, primeiro o caderno, uniforme... Fantástico!
Resquícios do passado, nunca saíram da minha cabeça, mas tinha um único objetivo que era de 
estudar para ser educadora. E sempre passava nos primeiros lugares, mas nunca deixava de es-
crever os textos dos livros.

Aos dezoito anos, tomei outra decisão: esquecer o meu passado, parar de cobrar e ser amiga do 
meu pai e sempre tendo convicção de que sempre quero conquistar tudo com meus esforços. 
Primeiro, o abraço em meu pai; segundo, também passei a chamá-lo de painho, realizando um 
antigo desejo dele.
Logo, logo, terminei o magistério, estava pronta para realizar o sonho de infância, ser uma edu-
cadorinha. Sonho realizado com muito sofrimento, mas fui chamada em Lagarto e Itaporanga 
D’Ajuda.

E dizer que fomos felizes para sempre seria muito exagero porque ainda tenho vários projetos 
para colocar em prática, mas de uma coisa não tenho dúvida de que coragem e determinação são 
os meios mais eficazes para conseguir realizar todos os sonhos.

Anexo B - Conto
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Conviver é uma das aprendizagens mais complexas aos seres humanos. Configura-se como uma 
necessidade natural, já que somos seres gregários por natureza; dificilmente sobreviveríamos sem 
que houvesse troca efetiva entre o "eu" e os "outros". No entanto, conviver requer atitudes pes-
soais e sociais que se chocam com nossos impulsos mais primários de fazer valer nossos desejos.

Para sobreviver, necessitamos nos colocar no mundo desde o momento do nascimento, chamar 
a atenção dos outros sobre nós próprios, para que nos alimentem e cuidem de nós. Os outros 
são nossas referências, mas conhecemos o mundo a partir da visão egocêntrica que caracteriza 
nossas primeiras formas de pensamento. Assim, marcarmo-nos como indivíduos é uma questão 
de sobrevivência.

Não obstante, a possibilidade de sobreviver depende do outro! Como equilibrar, então, a neces-
sidade de nos constituirmos como indivíduos únicos e a interdependência que precisamos esta-
belecer nas relações com quem não são "eu"? E, ainda mais difícil, como ser um "outro" que se 
importa com quem não sou "eu"?

AULA: O QUE IMPORTA PARA MIM? E PARA 
AQUELES QUE NÃO SÃO EU?    

30
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O equilíbrio entre as duas necessidades, aparentemente opostas, é imprescindível à sobrevivência 
social. É uma condição em constante construção que se inicia desde os primeiros anos de vida, 
por meio da ação humana de educar. Ser um indivíduo, ter empatia e estabelecer relações de in-
terdependência requer educação socializadora, ou seja, aquela que tenha como objetivo e ação a 
formação de sujeitos cooperativos, solidários.
A educação escolar exerce papel considerável na construção de sujeitos com essas características. 
Na escola, ambiente em que as relações interpessoais se ampliam enormemente, é que se torna 
possível a vivência de situações em que as necessidades coletivas se sobreponham aos desejos 
individuais, mas que, ao mesmo tempo, considerem e garantam o respeito às individualidades.

• Compreender e identificar os mecanismos e os valores que regem o funcionamento 
da vida em sociedade.

• Reprodução do quadro de Miró - Personagem atirando uma pedra a um pássaro.  
Disponível em: <https://surrealismodoacaso.files.wordpress.com/2008/02/miro-persona-
gem-atirando-uma-pedra-a-um-passaro1.jpg?w=1000&h=>. Acesso em junho de 2015;

• Folhas de papel sulfite;
• Conjuntos de giz de cera (1 para cada grupo);
• Lápis preto para cada grupo;
• Fita adesiva para colar as produções, em exposição e para marcar o Campo Minado;
•  1 folha quadriculada.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Pintura  
compartilhada.

Reprodução de uma obra de Miró - Perso-
nagem atirando uma pedra a um pássaro. 20 minutos

Atividade: O que o outro 
fala é o mesmo que eu 
escuto?

Reflexão sobre a reprodução do quadro de 
Miró. 25 minutos

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro
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Atividade: Campo Minado 
em 3D. Realização do jogo Campo Minado. 20 minutos

Atividade: E na escola?
Registro de uma situação comum na esco-
la, em que ouvir o outro e buscar soluções 
coletivas poderia ser melhor resolvida.

20 minutos

Avaliação. Socialização das situações registradas. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Executar a reprodução de uma obra de arte, o mais próximo possível ao original.

Os estudantes devem realizar uma atividade de "pintura compartilhada": um grupo precisa des-
crever a obra de Miró e os outros grupos devem reproduzir o que está sendo descrito – os pinto-
res. Para isso, a obra de Miró deve ser disponibilizada para um dos grupos e os papel, lápis preto 
e giz de cera para todos os outros. Caso o grupo responsável pela descrição da obra queira, eles 
podem também orientar os grupos como retratar a obra – Cores, contornos, disposição da ima-
gem na folha, etc.
Ao final, todas as produções dos grupos devem ser visualizadas pela turma, antes da apresentação 
da Obra original de Miró. Neste momento é importante que os estudantes comparem as produ-
ções: o que elas têm em comum? O que elas apresentam de diferente?
O grupo responsável pela descrição da obra também deve falar sobre o que foi mais interessante 
descrever e passar para os colegas sobre a obra.  Em seguida, junto com os estudantes busque 
a produção que mais se aproximou da obra original. Sobre isso, os estudantes podem falar, por 
exemplo, o que mais distanciou seu desenho da obra original.  

        

Atividade: Pintura Compartilhada

Objetivo

Desenvolvimento
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• Refletir sobre a necessidade de considerar e respeitar o outro a partir de suas 
singularidades.

• Refletir sobre a importância das interações na troca de ideias entre as pessoas.

Dando continuidade à atividade anterior, numa Roda de Conversa pergunte aos estudantes que 
foram responsáveis por descrever a obra de Miró se eles pensavam estar sendo claros ao passar 
os detalhes da obra?  Ou, como faziam para perceber que as orientações não estavam sendo to-
talmente compreendidas pelos colegas? Agora, visualizando as produções de cada grupo, o que 
eles mudariam para tornar a descrição/orientações mais claras?
Assim como, pergunte para os outros grupos – Os pintores, se as orientações passadas foram cla-
ras? Se eles pensavam que suas produções estariam mais semelhantes ou mais diferentes da obra 
original descrita? Se conseguiram identificar em algumas orientações o que realmente precisava 
ser dito? Ou se mudariam alguma descrição da obra passada pelo grupo responsável?
Por último, os estudantes devem ser estimulados a pensarem na realização de um produto – A 
obra de Miró, como realização final de algo que não foi, por exemplo, o resultado do que foi dito, 
nem do que foi compreendido, mas da interação entre uma coisa e outra. Sobre isso, algumas 
questões podem ajudar: As produções se parecem mais com quem orientou ou com quem as 
executou? Por quê? É possível entendermos que elas são uma mistura entre o que foi dito e o que 
foi compreendido? 
Além disso, os estudantes devem refletir também sobre o que faz as produções serem diferentes 
entre si, se todos ouviram as mesmas orientações? A intenção é leva-los à reflexão sobre as sin-
gularidades de das pessoas, marcadas pelas experiências e pelo modo de ser de cada um. O que 
influência na maneira como cada uma compreende as coisas. 

• Encontrar coletivamente o caminho que leva à travessia do campo, sem se pisar em 
nenhuma mina.

Atividade: O Que o Outro Fala é o Mesmo que Eu Escuto?

Objetivos

Desenvolvimento

Atividade: Campo Minado em 3D

Objetivo
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No jogo Campo Minado, como qualquer outro jogo, há de ter vencedores e perdedores. Tudo vai 
depender da forma como cada equipe buscará soluções para os problemas apresentados. O jogo 
Campo Minado, como a maioria dos estudantes devem conhecer, consta de um espaço quadri-
culado, em que alguns deles contêm uma bomba previamente alojada. O jogador deve marcar as 
"dicas" dadas pelas regras do jogo, a fim de evitar que as bombas sejam pisadas. 
No caso do Campo Minado em 3D, os quadrados são desenhados no chão da sala ou do pátio, 
de tamanho suficiente para que uma pessoa possa ficar em pé em seu interior. Desenhe, em um 
papel quadriculado no mesmo formato e com a mesma quantidade de quadrados desenhados no 
chão, as bombas espalhadas nos espaços definidos. Marque, no chão, um quadrado com a palavra 
ENTRADA e outro com a palavra SAÍDA. Mas você será o único conhecedor dos locais em que as 
bombas estão localizadas.

Entrada

Saída

Desenvolvimento
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Explique aos estudantes o objetivo do jogo, que é atravessar o campo sem pisar em nenhuma 
bomba. Informe que todos farão parte de uma única equipe e que terão a função de cooperar 
para que todos cheguem a saída. 

Em seguida, explique as regras:
1. As bombas estão marcadas nos quadrados, no papel que tem em mãos. 

2. Organizados em grupos, um estudante representante do grupo, por vez, se postará 
no quadrado de ENTRADA e seu objetivo é chegar ao quadrado de SAÍDA, sem pisar 
em nenhuma bomba. Caso pise, o educador dirá "bomba" e o estudante voltará para 
a área externa do campo, ao final da fila formada a sua ENTRADA.

3. Os outros estudantes, em pé em volta da linha demarcadora do campo, devem ficar 
atentos aos quadrados pisados por quem já tentou fazer o caminho, a fim de orientar 
os próximos jogadores para que sigam ou se desviem dos quadrados onde foram colo-
cadas as minas. Mas não podem falar; devem fazer as orientações apenas com olhares 
e gestos.

4. O jogador que está dentro do campo só pode andar uma casa de cada vez, para fren-
te, para os lados ou para a diagonal. A cada mudança de casa deve estar atento às 
orientações do grupo.

5. Quando o jogador erra, tomará seu lugar o estudante que, de acordo com a fila, estiver 
mais próximo da ENTRADA. Cada novo jogador deve iniciar novamente no quadrado 
ENTRADA e percorrer o caminho, lembrando-se do percurso realizado pelo jogador 
anterior e seguindo as orientações do grupo. 

6. O grupo é vencedor quando um jogador consegue atravessar todo o campo sem pisar 
em nenhuma mina.

• Refletir sobre a importância de ouvir o outro e buscar soluções coletivas para algumas 
situações ou problemas vivenciados na escola.

Oralmente, retome com os estudantes a atividade anterior Campo Minado para que reflitam 
sobre o que ocasionou a vitória deles no jogo e o que provocou alguns erros. Questione se al-
guns dos erros foram necessários e se houve outros que poderiam ter sido evitados. Na lousa, os 
estudantes precisam descrever as ações que contribuíram e as que prejudicaram o desempenho 
do grupo. 

Atividade: E na Escola? 

Objetivo

Desenvolvimento
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Em seguida, divida a turma em duplas. Entregue uma folha de papel para cada uma, onde deverão 
registrar uma situação comum na escola que poderia ser melhor resolvida pela compreensão e 
pela busca coletiva de soluções, inspirados, a exemplo, por algumas situações ocorridas no desen-
volvimento das atividades desta aula. Organize os estudantes numa Roda de Conversa para que as 
duplas possam socializar suas conclusões. 

Durante o desenvolvimento de todas as atividades observe se são respeitadas as decisões coletivas, 
se os estudantes assumem compromisso com a escuta das ideias de cada colega e se procuram, 
através do consenso atender o que é solicitado. 

Avaliação
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Estamos inseridos numa sociedade capitalista que valoriza o TER mais que o SER, e isso influencia 
de forma direta a educação, pois percebemos nossos educandos escravizados pela filosofia do 
TER, do possuir e por isso valores como respeito, solidariedade, diálogo foram deixados de lado. 
Quando enfatizamos a formação da cultura de respeito à dignidade humana, estamos tratando 
de uma mudança radical e urgente de atitudes, pois estamos diante de uma sociedade marcada 
por preconceitos, por discriminação, pela não aceitação do direito de todos, pela não aceitação 
da diferença. [...]

A dignidade do ser humano precisa ser respeitada. No processo educativo procura-se atingir a 
razão, mas também a emoção, pois o homem não é apenas um ser que apenas pensa e raciocina, 
mas que chora e ri, que é capaz de sentir indignação e enternecimento. O homem é um ser es-
sencialmente moral, ou seja, sem comportamento racional estará sempre sujeito a juízos sobre o 
bem e o mal. Portanto, o ser humano tem a sua dignidade explicitada através de características 
que são únicas e exclusivas é dotado de autonomia. Só o ser humano tem sociabilidade e se ex-
pressa com sentimentos como o amor, o diálogo, a solidariedade.11

O intuito desta aula é fazer com que o estudante perceba que não vivemos sozinhos, precisamos 
um do outro para sobreviver, por essa razão, o diálogo, a verdade, a solidariedade, entre outros va-
lores, são fundamentais para convivência social. Levando-os a refletir sobre as consequências dos 
conflitos sociais e como eles podem ser evitados a partir do respeito ao próximo e às diferenças.

AULA: TODOS NÓS TEMOS DIAS BONS E DIAS 
RUINS... AGIMOS BEM OU AGIMOS MAL.    

31
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Estamos inseridos numa sociedade capitalista que valoriza o TER mais que o SER, e isso influencia 
de forma direta a educação, pois percebemos nossos educandos escravizados pela filosofia do 
TER, do possuir e por isso valores como respeito, solidariedade, diálogo foram deixados de lado. 
Quando enfatizamos a formação da cultura de respeito à dignidade humana, estamos tratando 
de uma mudança radical e urgente de atitudes, pois estamos diante de uma sociedade marcada 
por preconceitos, por discriminação, pela não aceitação do direito de todos, pela não aceitação 
da diferença. [...]

A dignidade do ser humano precisa ser respeitada. No processo educativo procura-se atingir a 
razão, mas também a emoção, pois o homem não é apenas um ser que apenas pensa e raciocina, 
mas que chora e ri, que é capaz de sentir indignação e enternecimento. O homem é um ser es-
sencialmente moral, ou seja, sem comportamento racional estará sempre sujeito a juízos sobre o 
bem e o mal. Portanto, o ser humano tem a sua dignidade explicitada através de características 
que são únicas e exclusivas é dotado de autonomia. Só o ser humano tem sociabilidade e se ex-
pressa com sentimentos como o amor, o diálogo, a solidariedade.11

O intuito desta aula é fazer com que o estudante perceba que não vivemos sozinhos, precisamos 
um do outro para sobreviver, por essa razão, o diálogo, a verdade, a solidariedade, entre outros va-
lores, são fundamentais para convivência social. Levando-os a refletir sobre as consequências dos 
conflitos sociais e como eles podem ser evitados a partir do respeito ao próximo e às diferenças.
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• Compreender e estabelecer valores para a convivência social;
• Avaliar a qualidade das relações humanas estabelecidas no dia a dia;
• Refletir sobre as consequências dos conflitos sociais e como eles podem ser evitados 

ou resolvidos.

• Caneta, lápis e borracha para todos;
• Lápis de cor e hidrocor – 1 caixa para cada 5 estudantes;
• 10 cópias da atividade: Boliche de Valores (Anexo A);
• Cópia da atividade: O Mundo dos Valores (Anexo B) – Para cada estudante;
• 6 bolas de tênis ou bolas de meia;
• 20 garrafas pet de 500 ml;
• 20 pedaços de papel (3cm x 6cm) com as palavras: Compreensão, Confiança, zelo, 

honestidade, Paz, Perseverança, Solidariedade, União, Amizade, Paciência, Sincerida-
de, Respeito, Obediência, Humildade, Esperança, Coragem, Amor, Justiça, Gratidão, 
Participação, etc;

• 1 fita adesiva - durex;
• Desenho de uma árvore em papel Madeira (Kraft).

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Boliche dos 
valores.

1º Momento: Explicação inicial sobre o que 
são valores e sua origem.
2º Momento: Reflexão a partir do jogo: boli-
che dos valores, no qual os estudantes terão 
que colocar em ordem os valores conforme 
sua percepção do grau de importância.
3º Momento: Representação através de um 
desenho, do valor que o grupo considera 
como o mais importante.

45 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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Atividade: O mundo dos 
valores.

1º Momento: Leitura e interpretação do 
texto “O Mundo dos valores”.

2º Momento: Preenchimento da árvore 
dos valores. 

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Saber um pouco sobre a origem e compreender a sua origem.
• Perceber a influência dos valores na própria vida.       

O propósito desta atividade é fazer com que os estudantes compreendam o que são valores, sua 
origem, além de reconhecer a influência dos valores na vida em sociedade. 

1º Momento 
O educador deve reforçar que os valores “nascem” a partir das relações que estabelecemos na 
família, com os amigos e na comunidade a que pertencemos, ou seja, a partir da convivência 
em sociedade. Os valores é o que norteia as nossas opiniões sobre um determinado assunto ou 
acontecimento e as nossas decisões. Representam as nossas crenças, o que entendemos como 
“certo” ou “errado”, “bom” ou “mal”. Neste momento o educador deve ressaltar que os valores 
determinam o modo de viver das pessoas, como os valores que são universais, como: O amor, a 
paz e a solidariedade. 

2º Momento 
Dividir a turma em grupos com 5 ou 6 integrantes. O educador deve organizar as 20 garrafas pet 
de 500 ml com os valores escritos dentro, com fita durex. Ao colocar as garrafas uma ao lado da 
outra deixar uma distância de 10 centímetros entre elas. Quanto aos estudantes, coloca-los a uma 
distância de 5 metros das garrafas. Para o primeiro grupo entregar bolas de tênis de acordo com o 
número de integrantes e avisar que cada grupo terá que derrubar no mínimo 5 garrafas lançando, 
cada um, sua bola para tentar derrubá-las. 

Atividade: Boliche dos Valores

Objetivos

Desenvolvimento
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A medida que as garrafas vão sendo derrubadas é preciso que o educador tome nota dos valores/
palavras que estão dentro das garrafas (Anexo A). Cada grupo deverá ter, se conseguirem derru-
bar todas as garrafas, no mínimo, cinco valores registrados. Caso o número de garrafas derruba-
das seja pequeno é necessário dar mais de uma oportunidade de jogada aos grupos. Após todos 
os grupos concluírem este momento, explicar que a brincadeira: “o ato de “derrubar as garrafas” 
simboliza a perda ou a presença dos valores apresentados na sociedade. Assim, peça para os estu-
dantes refletirem sobre as atitudes cotidianas em que eles se fazem presentes ou ausentes. Pode 
ser em situações em que um simples cumprimento ou agradecimento faz falta ou em situações 
que o “homem” dar demonstração de cuidado com a natureza, zelando por ela. Antes deste mo-
mento, para facilitar a capacidade dos estudantes em estabelecerem esses tipos de relações peça 
para eles lerem os valores registrados e discutirem os seus significados, se possível, contextuali-
zando sua importância para a vida em sociedade. Por último, eles vão precisar colocar os valores 
registrados em ordem, conforme o grau de importância que cada um dos valores tem para eles, 
isso pode ser feito conjuntamente com toda a turma ou isoladamente em cada grupo.

3º Momento 
Pedir para o grupo escolher um valor da lista criada, que contém a ordem de importância dos 
valores, para representá-lo através de um desenho. Os estudantes devem elaborar os seus dese-
nhos individualmente. Ao final, todos devem socializar seus trabalhos e falar um pouco sobre o 
que os motivou escolherem tal valor para desenhá-lo. 
         

• Refletir sobre os valores na qualidade das relações humanas.

O propósito desta atividade é levar os estudantes a construírem seus conceitos sobre a prática e 
vivência dos valores humanos no dia a dia, identificando os valores que garantem a qualidade das 
relações humanas, a partir da reflexão sobre suas próprias atitudes. 

1º Momento 
Numa Roda de Conversa e de posse da cópia do texto “O mundo dos valores” (Anexo B), cada 
estudante deverá ler um parágrafo do texto, com um colega complementando a fala do outro. 
Caso a primeira leitura não tenha sido compreensível para todos os estudantes, o educador deve 
fazer a leitura novamente para a turma. A partir do texto o educador deve gerar um debate com 
a turma, perguntando aos estudantes: Quais os valores que são a base de todas as atitudes de 
vocês? Vocês acham, que com o tempo, alguns valores devem mudar? Por quê? Dos valores que 
formam a base das atitudes de vocês, eles são os mesmos que apoiam as relações com os seus 
familiares, amigos, professores? 

Atividade: O Mundo dos Valores

Objetivo

Desenvolvimento
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2º Momento
Na sequência a árvore no papel madeira deve ser apresentada aos estudantes e fixada na lousa 
para que eles, de posse da Atividade: Mundo dos Valores (Anexo B), descrevam na folha, usando 
apenas uma palavra, a seguinte resposta: Não importa se estou num dia bom ou ruim, o que de 
bom eu posso oferecer as pessoas? É recomendável que o educador escreva na lousa, acima da 
árvore, esta pergunta para melhor visualização dos estudantes. As folhas com as respostas dos 
estudantes devem ser coladas na árvore desenhada em papel madeira. Ao final da colagem de 
todas as folhas, perguntar o que foi possível concluir com a atividade? Ressaltar a importância dos 
valores para a melhoria das relações humanas na sociedade e no mundo. 

Observar se os estudantes compreendem o que são valores e a influência destes na vida em socie-
dade. Observar também a participação dos estudantes nas discussões e nas atividades propostas, se 
através da atividade em grupo em listar a ordem de importância dos valores, eles conseguiram exe-
cutá-la respeitando os próprios argumentos e dos colegas. Sobre a construção das folhas da árvore 
de papel, verificar quais os valores são reconhecidos pelos estudantes e definem suas respostas. 

Livro: Valores Para a Convivência - Ines Luz Gonzalez, Esteve 
Pujol I. Pons.

Gênero: Literatura Infanto Juvenil
Subgênero: Literatura Juvenil / Adolescente
Autor: Ines Luz Gonzalez, Esteve Pujol I. Pons
Tradução: Ivana de Arruda Leite
Editora: A GIRAFA EDITORA

O livro Valores para a Convivência traz orientações os pais e educadores que querem formar 
indivíduos independentes, que valorizem a si mesmos e sejam valorizados pelos outros, e 
que, acima de tudo, sejam felizes e façam felizes a quem os rodeia. Utilizando textos claros 
para ampliar a compreensão do leitor sobre vinte diferentes valores, o autor também lan-
çou mão de contos e pequenos excertos de pensadores célebres que trataram do assunto.

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

32



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 85

Filme: Ensina-me a Viver
Ano produção: 1971

Dirigido por: Hal Ashby
Estreia: 20 de Dezembro de 1971 (Mundial) 

Duração: 91 minutos

Classificação: 12 - Não recomendado para menores de 12 anos.

Gênero: Comédia Romance

Harold (BudCort), rapaz de 20 anos com obsessão pela morte, que passa seu tempo indo a 
funerais e simulando suicídios, um dia conhece Maude (Ruth Gordon), uma senhora de 79 
anos apaixonada pela vida. Eles passam muito tempo juntos e, durante esta intensa convi-
vência, ela o apresenta a beleza da existência. 

Utilize os valores humanos para conviver melhor.12

O bom comportamento e a boa convivência são atitudes difíceis de conciliar em nossa vida, mas quan-
do compreendemos que o inter-relacionamento humano pode nos trazer muitas alegrias e prazeres, 
podemos concluir que, o uso da etiqueta nos relacionamentos irá melhorar nossa qualidade de vida.

Não deixar que o mau humor, a angústia e o medo expressem rebeldia, gerando grosseria e violên-
cia para com aqueles que nos rodeiam. O nosso desenvolvimento emocional está no autoconheci-
mento. Para uma mudança de comportamento social é necessária a renovação da compreensão do 
homem, atingindo o âmago do ser, a fim de buscar um caminho galgado na sabedoria, encarando 
os erros, os acertos e principalmente dando importância aos valores humanos da PAZ, do AMOR, da 
VERDADE, da NÂO-VIOLÊNCIA e da AÇÂO-CORRETA. A autodescoberta das virtudes irá proporcionar 
a formação do caráter e da personalidade necessários para o bom convívio humano.

Devemos exercitar os valores relativos do respeito, otimismo, tolerância, calma, coragem, amabili-
dade, responsabilidade, ética, respeito à natureza, cooperação, solidariedade, justiça, entre outros 
que, alimentam o nosso caráter e guiam a nossa conduta.
A discriminação, a falsidade, o mexerico e a inveja devem ser condenados no comportamento e 
serem substituídos pelas virtudes.

A compreensão de opiniões que tanto almejamos na vida familiar tem de ser mostrada de modo 
pacífico sem rebeldias e assim conquistar passo a passo a grande ajuda oferecida pelos nossos pais.
As conquistas de independência e liberdade têm de ser voltadas para a informação e consequên-
cia dos atos. Se a pessoa não acredita em sua capacidade de se modificar, não conseguirá se ver 
superando os próprios medos para alcançar os seus objetivos. Adote uma atitude mental positiva, 
alimentando-se dos valores humanos direcionados para a paz e o amor, pois nossos pensamentos 
exercem influência direta sobre o nosso corpo e mente.

Vale a pena ASSISTIR

33

Texto de Apoio ao Educador
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Nas células em branco, com ajuda dos seus colegas e do professor tome nota dos valores (pala-
vras) que estão dentro das garrafas de boliche derrubadas pelos integrantes do seu grupo durante 
o jogo. Ao final, compartilhe com os colegas dos outros grupos os valores registrados por vocês, 
pois é importante que todos estabeleçam esse contato para a atividade seguinte.

Jogo de boliche – Valores que fazem parte das jogadas do meu grupo:

Valor Valor Valor Valor Valor

Valor Valor Valor Valor Valor

Agora, de posse dos valores descritos na questão anterior e dos apresentados pelos colegas dos 
outros grupos, liste todos na planilha abaixo colocando-os em ordem, de acordo com o grau de 
importância deles para você.  

Valores Importantes para mim:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Anexo A - Boliche dos Valores
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Agora, da lista elaborada acima, escolha um único valor como o mais importante de todos para 
vocês e coloque na “placa abaixo”. Ao final, individualmente, capriche num desenho que irá re-
presentar este valor escolhido. 
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Escreva dentro da folha abaixo, usando apenas uma palavra, a seguinte resposta: Não importa se 
estou num dia bom ou ruim, o que de bom eu posso oferecer as pessoas?

 Ao final recorte a folha e cole na árvore de papel disponibilizado pelo seu professor.

Anexo B - O mundo dos valores
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Os Jovens têm o hábito agir por impulso, na tentativa de satisfazer os seus desejos de forma ime-
diata, sem levar em consideração, muitas vezes, as consequências dos seus atos. E para formar 
cidadãos conscientes é preciso ensinar-lhes que existem limites que precisam ser respeitados. 
Pois, fazer parte de uma sociedade significa aprender a conviver, criar identificações e reconhecer 
o outro como semelhante apesar das diferenças. 

Estas aulas buscam provocar uma reflexão sobre a vida em sociedade ao questionar os estudan-
tes sobre a importância de perceber os seus direitos a partir da consideração com os outros à 
sua volta.

AULA: FAZEMOS SEMPRE O QUE QUEREMOS? 

“
”

 Os jovens precisam de limites e, de certa forma, os 
reivindicam. O limite da autoridade deve ser o respeito à 

integridade física, psicológica e moral dos educandos. Nós, 
educadores familiares e escolares, devemos ser exigentes 
com os nossos filhos e alunos. Mas não devemos, jamais, 

colocar a exigência antes da compreensão.13

34
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• Refletir sobre os próprios interesses em consonância com o bem-estar das pessoas;
• Pensar na importância de se estabelecer relações equilibradas e construtivas. 

• Lápis hidrocor para todos; 
• 10 Folhas de papel A4;
• 20 pedaços de tecido com dimensões 10 x 50 cm;
• Sala com espaço livre para os estudantes circularem sem obstáculos;
• Cópia da Atividade: Valores Sociais (Anexo A).

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: De traço em  
traço, construímos um 
barco.

1º momento: Desenho conjunto de um 
barco e uma casa. 

2º momento: Reflexão sobre o respeito 
às diferenças para melhorar o convívio na 
sociedade.

45 minutos

Atividade: Invertendo os 
papéis.

Discussão sobre os valores presentes em 
alguns segmentos da sociedade.
Criação de uma cena teatral.

45 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Refletir sobre os próprios interesses de acordo os limites de sua ação.  

1º Momento 
As leis e as regras são essenciais para o funcionamento da sociedade pois servem para proteger 
as pessoas e em geral favorecer a uma boa convivência. Por meio desta atividade, os estudantes 
devem refletir sobre os próprios interesses a partir de algumas regras sociais existentes. Para isso, 
a turma deve ser dividida em grupos de 4 ou 5 estudantes para ser entregue uma folha de papel 
A4 e caneta hidrocor para cada equipe. Explicar que cada um dos estudantes em comum acor-
do em seu grupo devem desenhar um barco. Contudo, cada integrante só desenha um traço do 
barco por vez, de forma que a continuidade do desenho sempre seja executada por outro colega 
do grupo. Para facilitar o acompanhamento da atividade e visualização da contribuição de cada 
estudante no desenho, disponibilize uma caneta hidrocor, de cor diferente, para cada um dos 
integrantes do grupo. Após a conclusão da atividade, verificar se todos completaram o desenho. 

2º Momento 
Os estudantes devem desenhar uma casa, seguindo as mesmas regras da atividade anterior e incor-
porando outras novas, como: Um estudante da equipe é mudo; outro estudante da equipe não tem 
os dois braços; outro estudante é cego e só tem o braço esquerdo. Quando os estudantes definirem 
quem da equipe assumirá cada uma das regras, entregar as tiras de tecido para os estudantes que 
representará o cego e a fita durex para prender os braços dos estudantes que não devem utilizar 
os braços. Ao comando do educador, os estudantes devem iniciar a atividade em 5 minutos. Para 
facilitar os desenhos, tanto do barco como da casa sugerimos que o educador desenhe na lousa um 
modelo de cada um ou uma imagem já pronta para servir de exemplo aos estudantes. 
É provável que a maioria dos grupos não consiga realizar a tarefa do desenho da casa num tempo 
hábil, estipulado pelo educador. Neste caso o educador poderá dar um tempo a mais. O desafio 
do desenho é utilizar estratégias para superar as limitações impostas pelas regras da atividade 
para atingir o seu objetivo – Conclusão do desenho da casa. 
Ao final da atividade perguntar aos estudantes: O que acharam do desempenho do seu grupo? 
Respeitar as regras foi fácil ou difícil? Conseguiram desenhar os objetos, o que faltou? Caso te-
nham conseguido, o fator acham que os ajudaram? Quais as dificuldades que sentiram? Pergun-
tar: Podemos trazer essas experiências para o nosso cotidiano? Como?  Reforçar que todos nós 
somos diferentes e no convívio em sociedade essas diferenças devem ser respeitadas, entretanto, 
existem regras sociais que nos fazem ter direitos iguais.         

Atividade: De Traço em Traço, Construímos um Barco 

Objetivo

Desenvolvimento
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• Refletir sobre a importância de saber conviver e da qualidade das relações sociais.

A vida em sociedade é uma necessidade desde os tempos mais remotos em que lutávamos por 
nossa sobrevivência. Hoje, sabemos que ninguém é feliz sozinho e que é entre as pessoas que po-
demos buscar viver melhor. Neste sentido, a atividade proposta deve levar os estudantes a refleti-
rem sobre a importância da boa convivência e da qualidade das suas relações sociais, tendo como 
base a ética, o respeito às diferenças, as formas de vida e as crenças individuais. Para isso, dividir 
a turma em 3 grupos e entregar um tema para cada grupo: Família, Escola, Igreja. Pedir para os 
grupos levantarem alguns valores presentes em cada um destes segmentos, fazendo as anotações 
na Atividade: Valores Sociais (Anexo A), para depois criarem uma cena teatral que retrate como 
cada um destes segmentos contribuem para a formação de pessoas mais justas, solidárias e tole-
rantes. A compaixão, o amor e a solidariedade devem estar presentes nas peças dos estudantes, 
para isso, cabe ao educador estimulá-los a pensarem nisso.  

Observar se os estudantes conseguiram refletir sobre os limites de seus desejos e dos outros, res-
peitando as diferenças. Se a visão que tem sobre uma convivência harmonia é a de que: Em grupo, 
todos se fortalecem desde que se respeite as regras sociais existentes.
Verifique se os estudantes conseguiram fazer relações entre algumas situações da vida com os 
valores presentes em cada segmento da sociedade. 
A participação dos estudantes durante as atividades e a desenvoltura na apresentação da peça 
teatral constituem-se pontos de avaliação sobre a assimilação do conteúdo da aula. 

Atividade: Invertendo Papéis

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação
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Livro: Por que não Posso? - Sue Graves 
Gênero: Literatura Infanto Juvenil
Subgênero: Literatura Infantil e Pré-Adolescente, Literatura 
Juvenil / Adolescente
Autor: Sue Graves
Edição: 1ª

O livro “Por que não posso?”, de Sue Graves, traz aspectos sobre como as regras se apresen-
tam às crianças sobre diferentes emoções e aspectos do comportamento. Elas aprenderão 
que é preciso obedecer às regras de seus pais e professores para que todos possam se di-
vertir e aprender juntos.

Filme: The Breakfast Club (Original)
Ano produção: 1985

Dirigido por: John Hughes
Estreia: 5 de Junho de 1985 (Brasil) 
Duração: 97 minutos

Gênero: Comédia Drama

Países de Origem: Estados Unidos da América

O filme Clube dos Cinco traz a história de cinco adolescentes que são confinados no colégio 
por terem cometidos alguns delitos, sendo obrigados a escreverem uma redação sobre o 
que eles pensam de si mesmos e apesar de serem bem diferentes, passam a aceitar uns aos 
outros e várias confissões são feitas entre eles.

Na Estante

Vale a pena LER

35

Vale a pena ASSISTIR
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Anexo A

Atividade: Valores Sociais

37
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“É comum encontrar nas conversas entre as pessoas a preocupação com as questões éticas e mo-
rais. Todo o mundo está preocupado, e com razão, pois a ética e a moral dizem respeito ao agir 
humano, à ação, ao comportamento das pessoas consigo mesmas, com os outros e com o mundo. 
Alguns ditos expressam bem essa preocupação: ‘Hoje as coisas mudaram, ninguém respeita nin-
guém’, ‘o mundo é apenas de alguns’, ‘pobre não tem vez nem voz’, ‘a nova geração não tem mais 
respeito’, [...] ‘o homem está acabando com a natureza’, ‘fulano é imoral’, ‘tal profissional não tem 
ética nenhuma’... Vê-se todos os dias nos noticiários da televisão, nos jornais e revistas, nas ruas 
e no dia a dia a necessidade de considerar e pôr em prática algumas ações e modos de vida que 
permitam às pessoas viver mais plenamente. Conclusão: ético e moral não são coisas distantes 
da vida, mas dizem respeito a todas as pessoas e suas relações. Assim como o ar, ética e moral 
envolvem a nossa vida mesmo que não tenhamos consciência dessas palavras”.14

Algumas situações do cotidiano nos fazem refletir sobre a nossa ação e nos perguntamos: Diante 
de tal circunstância, que atitude devo tomar? O que fazer? Qual é a reação do outro diante da 
minha decisão? Estes questionamentos surgem a todo o momento porque temos nossa moral 
e nossa ética orientando as nossas ações conforme as normas que nós mesmos e a sociedade 
consideramos mais apropriadas e justas. Sabendo disso, este Estudo busca dar subsídios para que 
os estudantes possam situar-se diante de si e do mundo, refletindo acerca dos valores éticos e 
morais que impulsionam suas vidas, principalmente suas decisões, no desenvolvimento da auto-
nomia responsável e consciente.

AULA: ÉTICA E MORAL SÃO COISAS DA FILOSOFIA?     

40
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• Refletir sobre a importância de estabelecer valores para a condução da própria vida e 
para a convivência social.

• Caneta, lápis e borracha para todos;
• Atividade: E agora? (Anexo A) - Cópia do para todos os estudantes; 
• Atividade: Agora é com você! (Anexo B) - Cópia para todos os estudantes.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Minhas escolhas.
Reflexão sobre o processo de tomada de 
decisões e sua relação com os valores éticos 
e morais.

45 minutos

Atividade: Agora é com 
você!

1º Momento: Reflexão sobre diferentes 
maneiras de tomar uma decisão a partir de 
situação proposta.

2º Momento: Discussão em grupo e reflexão 
sobre a liberdade de decisão de cada pessoa.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Relatar o processo de decisão a partir da percepção cuidadosa dos valores, das emo-
ções e das razões individuais e coletivas envolvidas;

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Minhas escolhas 

Objetivos
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• Identificar a relação existente entre os hábitos e os valores de cada pessoa. 

A atividade deve iniciar propondo um debate sobre o que é ser ético, fazendo com que os estu-
dantes reflitam sobre o conceito e expressem suas ideias. É importante fazer com que eles perce-
bam a diferença entre ética e moral. 
De acordo com Yves de La Taille, psicólogo brasileiro que se dedica ao estudo do desenvolvimento 
moral da criança, a ética está ligada ao modelo de vida que se deseja ter e pode ser centrada na 
pergunta “Que vida eu quero viver?”. A moral refere-se mais a um conjunto de regras que, se não 
seguidas, são consideradas transgressões. A pergunta ligada a moral seria “Como devo agir?”. A 
formação ética não é uma normatização, mas a discussão de valores e atitudes que dão sentido à 
vida e as relações entre as pessoas.

Sobre isso os estudantes devem responder individualmente as questões da Atividade “E agora?” 
(Anexo A), que os colocam em alguns dilemas éticos e morais. Essa atividade tem o propósito de 
estimular o pensamento crítico sobre os valores aceitáveis socialmente. Trata-se de uma reflexão 
acerca de alguns valores essenciais à vida, como respeito, solidariedade, honestidade, entre ou-
tros, que cotidianamente são colocados em xeque por nós mesmos e pelo meio em que vivemos. 
As respostas dos estudantes possibilita um processo de reflexão sobre aquilo que são e sobre o 
que gostariam de ser, favorecendo a construção da identidade de cada um e o autoconhecimento. 
Após a finalização de cada etapa da atividade ou ao fim de todas elas, é interessante abrir espaço 
para que os estudantes socializem suas respostas. Nesse momento, é importante que cada um 
escute o outro, principalmente atento a respostas com colocações diferentes das suas, despertan-
do, com isso, a necessidade de incorporar novos valores para suas vidas. 

• Refletir sobre o processo de decisões pautadas em valores;
• Refletir sobre a importância de respeitar à liberdade de decisão e os valores de 

outras pessoas.

Esta atividade tem o intuito de levar os estudantes a refletirem sobre o que compreendem a 
respeito da ética e da moral. Para isso, eles devem ler a situação proposta que segue abaixo e 
encontrar uma possível solução. Com os estudantes em 5 ou 6 grupos, orientá-los para debater a 
situação. Logo após, o grupo deve justificar a decisão escolhida. 

Desenvolvimento

Atividade: Agora é com você! 

Objetivo

Desenvolvimento



98 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Situação proposta
Existem dez pessoas que precisam apanhar um ônibus, mas quando chegam à estação, tomam 
conhecimento que só existem três lugares disponíveis. Cabe ao grupo escolher, dentre os vários 
personagens os três que terão direito ao lugar (Ver o Anexo B). O objetivo é fazer com que perce-
bam as diferentes respostas dadas pelos colegas para a mesma situação. Quando todos os grupos 
tiverem concluído suas respostas, um debate deve ser promovido com os estudantes, em que 
cada grupo comente os seguintes pontos: Se tiveram dificuldade para entrar em consenso sobre 
a decisão mais adequada a ser tomada; qual foi a solução que eles elegeram como a mais apro-
priada e por quê; quais valores estão presentes nessa solução. Nesse sentido, não existe respostas 
certas ou erradas. O que será analisado é em quais valores as decisões tomadas estão pautadas e 
se os estudantes respeitam as decisões e os valores dos colegas. 
Depois que os grupos apresentarem suas respostas, pode ser aberto um espaço para comentá-
rios dos estudantes sobre a decisão dos outros grupos. É importante estimular nesse momento 
diferentes formas de avaliar a situação proposta para a construção de novos conceitos e valores. 

Procure observar os critérios usados pelos estudantes acerca das decisões tomadas nas ativida-
des. É importante identificar quais são os valores trazidos pelos estudantes. Observe como respei-
tam e entendem as decisões dos outros colegas. Assim como, se identificam os valores que estão 
em suas atitudes e/ou comportamentos. 

Livro: Ética é o melhor negócio
Autor: John C. Maxwell
Editora: Mundo Cristão

Número de Páginas: 104

Ano: 2006

No livro, Ética é o melhor negócio, John C. Maxwell ressalta que 
apesar de toda a crise nas relações humanas, a ética é essencial 
no mundo dos negócios e na vida em sociedade. E reforça que 
viver eticamente não é uma tarefa fácil, mas que constitui uma 
solução para os problemas morais, desde um simples conflito nas 

relações familiares até as decisões importantes nos ambientes corporativos. Além de ilus-
trar diferentes situações com exemplos práticos, mostra os benefícios (não apenas morais) 
das atitudes éticas. Nesse sentido, o professor pode propor uma reflexão aos estudantes 
sobre a importância do comportamento ético nas relações interpessoais, tendo como base 
a ideia de tratar as pessoas como quer ser tratado, o que no livro é conhecido como a Regra 
de Ouro. 

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

41
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Filme: Um Ato de Coragem
Gênero: Drama

Direção: Nick Cassavetes

Duração: 118 min.

Ano: 2001

País: Estados Unidos

Classificação: 12 anos

O filme Um Ato de Coragem traz um dilema ético diante da postura de John Q. Archibald, 
pai de uma criança de nove anos que precisa com urgência de um transplante de coração. 
Ao descobrir que seu seguro-saúde e a saúde pública não cobrem a operação, decide fazer 
reféns todos na sala de emergência de um hospital até que a cirurgia seja feita. A partir des-
te filme, você poderá refletir com os estudantes sobre as atitudes de Jonh, que infringiu a lei 
em nome do desejo de salvar a vida de seu filho, mesmo sabendo que seria julgado por sua 
ação; o comportamento do médico, que se negou a realizar a cirurgia pelo fato deste não 
ter condições de pagá-la, mesmo sabendo que tinha uma vida em jogo e o Código de ética 
da profissão que preza pela vida humana.

Qual é a diferença entre ética e moral?15 

Gustavo Bernardo
“Podemos responder a esta pergunta com uma história árabe.
Um homem fugia de uma quadrilha de bandidos violentos quando encontrou, sentado na beira 
do caminho, o profeta Maomé. Ajoelhando-se à frente do profeta, o homem pediu ajuda: essa 
quadrilha quer o meu sangue, por favor, proteja-me!
O profeta manteve a calma e respondeu: continue a fugir bem à minha frente, eu me encarrego 
dos que o estão perseguindo.
Assim que o homem se afastou correndo, o profeta levantou-se e mudou de lugar, sentando-se na 
direção de outro ponto cardeal. Os sujeitos violentos chegaram e, sabendo que o profeta só podia 
dizer a verdade, descreveram o homem que perseguiam, perguntando-lhe se o tinha visto passar.
O profeta pensou por um momento e respondeu: falo em nome daquele que detém em sua mão 
a minha alma de carne: desde que estou sentado aqui, não vi passar ninguém.
Os perseguidores se conformaram e se lançaram por um outro caminho. O fugitivo teve a sua 
vida salva.

O leitor entendeu, não?
Não?

Vale a pena ASSISTIR

42
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Explico.

A moral incorpora as regras que temos de seguir para vivermos em sociedade, regras estas deter-
minadas pela própria sociedade. Quem segue as regras é uma pessoa moral; quem as desobedece, 
uma pessoa imoral.

A ética, por sua vez, é a parte da filosofia que estuda a moral, isto é, que reflete sobre as regras 
morais. A reflexão ética pode inclusive contestar as regras morais vigentes, entendendo-as, por 
exemplo, ultrapassadas.

Se o profeta fosse apenas um moralista, seguindo as regras sem pensar sobre elas, sem avaliar as 
consequências da sua aplicação irrefletida, ele não poderia ajudar o homem que fugia dos ban-
didos, a menos que arriscasse a própria vida. Ele teria de dizer a verdade, mesmo que a verdade 
tivesse como consequência a morte de uma pessoa inocente.

Se avaliarmos a ação e as palavras do profeta com absoluto rigor moral, temos de condená-lo 
como imoral, porque em termos absolutos ele mentiu. Os bandidos não podiam saber que ele ha-
via mudado de lugar e, na verdade, só queriam saber se ele tinha visto alguém, e não se ele tinha 
visto alguém “desde que estava sentado ali”.
Se avaliarmos a ação e as palavras do profeta, no entanto, nos termos da ética filosófica, preci-
samos reconhecer que ele teve um comportamento ético, encontrando uma alternativa esperta 
para cumprir a regra moral de dizer sempre a verdade e, ao mesmo tempo, ajudar o fugitivo. Ele 
não respondeu exatamente ao que os bandidos perguntavam, mas ainda assim disse rigorosa-
mente a verdade. Os bandidos é que não foram inteligentes o suficiente, como de resto homens 
violentos normalmente não o são, para atinarem com a malandragem da frase do profeta e então 
elaborarem uma pergunta mais específica, do tipo: na última meia hora, sua santidade viu este 
homem passar, e para onde ele foi?
Logo, embora seja possível ser ético e moral ao mesmo tempo, como de certo modo o profeta 
o foi, ética e moral não são sinônimas. Também é perfeitamente possível ser ético e imoral ao 
mesmo tempo, quando desobedeço uma determinada regra moral porque, refletindo eticamente 
sobre ela, considero-a equivocada, ultrapassada ou simplesmente errada.

Um exemplo famoso é o de Rosa Parks, a costureira negra que, em 1955, na cidade de Montgo-
mery, no Alabama, nos Estados Unidos, desobedeceu à regra existente de que a maioria dos luga-
res dos ônibus era reservada para pessoas brancas. Já com certa idade, farta daquela humilhação 
moralmente oficial, Rosa se recusou a levantar para um branco sentar. O motorista chamou a polí-
cia, que prendeu a mulher e a multou em dez dólares. O acontecimento provocou um movimento 
nacional de boicote aos ônibus e foi a gota d’água de que precisava o jovem pastor Martin Luther 
King para liderar a luta pela igualdade dos direitos civis.
No ponto de vista dos brancos racistas, Rosa foi imoral, e eles estavam certos quanto a isso. Na 
verdade, a regra moral vigente é que estava errada, a moral é que era estúpida. A partir da sua 
reflexão ética a respeito, Rosa pôde deliberada e publicamente desobedecer àquela regra moral.
Entretanto, é comum confundir os termos ética e moral, como se fossem a mesma coisa. Muitas 
vezes se confunde ética com espírito de corpo, que tem tudo a ver com moral mas nada com ética. 
Um médico seguiria a “ética” da sua profissão se, por exemplo, não “dedurasse” um colega que 
cometesse um erro grave e assim matasse um paciente. Um soldado seguiria a “ética” da sua pro-
fissão se, por exemplo, não “dedurasse” um colega que torturasse o inimigo. Nesses casos, o tal 
do espírito de corpo tem nada a ver com ética e tudo a ver com cumplicidade no erro ou no crime.

Há que proceder eticamente, como o fez o profeta Maomé: não seguir as regras morais sem 
pensar, só porque são regras, e sim pensar sobre elas para encontrar a atitude e a palavra mais 
decentes, segundo o seu próprio julgamento”. 
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Às vezes agimos sem pensar nas consequências dos nossos atos. Sobre isso, você já parou para 
pensar sobre os valores presentes nas suas escolhas e atitudes? Abaixo seguem algumas situações 
para que você possa refletir sobre suas escolhas. Para isso, leve a mão do boneco para a escolha 
que você faria e discuta com os colegas.   

Anexo A

Atividade: E agora?

a) Vou para festa    b) Vou para a escola

Tenho uma festa hoje à  
noite, mas amanhã tenho aula 
e não tenho certeza que indo a 

festa acordarei cedo para ir para a  
escola amanhã. 
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a) Aproveito o tempo  
navegando na internet nas 
redes sociais, afinal, é o que eu mais 
gosto de fazer quando estou em casa.                                                            

b) Vou estudar 
o quanto antes. 

Preciso estudar apenas  
um conteúdo para a prova  

de amanhã. Porém, gostaria de 
relaxar um pouco navegando na 

internet. O que faço?

a) Recuso o namoro b) Aceito namorar

Meus pais acham que  
sou muito novo para namorar.
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a) Ajudo a carregar 
as bolsas b) Finjo que não a vi

Estou muito cansado,  
mas avisto minha vizinha 

precisando de ajuda para carregar 
umas sacolas. 

a) Devolvo a carteira b) Fico com a carteira

Avistei que um senhor  
deixou cair a carteira do  

seu bolso.
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Anexo B

Atividade: Agora é com você!

 

Têm três lugares,  
quem vai conosco?

Um idoso bastante  
debilitado e cansado

Uma pessoa com 
deficiência visual que 
precisa ir ao médico 

com urgência. 

Médico que precisa 
atender uma paciente 

com urgência.

Um policial que 
precisa atender um 
chamado urgente.

Um morador de rua que 
precisa chegar a tempo 
ao local onde serve uma 

refeição por dia.

Uma mãe preste  
a dar à luz.

Um menino com um 
cãozinho doente que 

encontrou na rua.
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O mundo é repleto de semelhanças e diferenças; por isso mesmo, maravilhoso. Milhares de es-
pécies compartilham o mesmo espaço natural ou urbano, o que torna premente a construção de 
limites que garantam a sobrevivência da diversidade e daquilo que é comum entre elas.
Alguns limites são impostos pela força, como no caso de animais de grande porte, ou pelo mi-
metismo – capacidade de tomar características do ambiente para se disfarçar. São inúmeras as 
possibilidades de proteção existentes entre os animais que garantam a segurança das espécies.
E nós, seres humanos, que instrumentos temos para nos mantermos seguros o máximo possível? 
Não podemos contar com as mesmas habilidades das outras espécies. Nosso recurso maior é a 
inteligência, a capacidade de raciocinar e de executar ações planejadas e lógicas. No entanto, 
algumas determinações emocionais, extremamente necessárias à nossa vida coletiva, podem le-
var-nos a agir por impulso, pelo desejo de fazer valer os interesses individuais. Assim, o que pode 
assegurar uma vida mais harmônica é a busca pelo equilíbrio entre as nossas capacidades racio-
nais e as emocionais. Amar, acolher, ter empatia, sentir compaixão são ações fortemente deter-
minadas pelo nosso lado emocional, assim como odiar, sentir rancor, inveja, ciúme. A negociação 
interna entre os sentimentos e a racionalidade é fruto da inteligência humana.
É fácil atingir esse equilíbrio? Obviamente, não! Se assim fosse, não precisaríamos de leis, regras 
ou normas. Atingiríamos o grau máximo de autonomia, em que todos teriam a consciência de que 
o limite de cada um começa onde também começa o limite do outro. Seria a sociedade perfeita.

AULA: DEFININDO AS MINHAS REGRAS.

43
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Mas podemos nos aproximar dela, quando começamos a ter a compreensão de que as regras 
coletivas devem atender ao bem estar de todos, considerando-se os limites do que é coletivo e 
respeitando-se as individualidades.

Cada um de nós, indivíduos pertencentes à coletividade, por outro lado, precisamos estabelecer 
nossas próprias regras, que devem ir ao encontro exatamente do que foi exposto acima: aten-
der às necessidades do coletivo e organizar nossa vida de forma que consigamos atingir nossas 
metas individuais. 

Definir nossas próprias regras é um meio de planejar as ações, de empreender esforços para 
desenvolver nosso projeto de vida, sem permitir que apenas as emoções ou a racionalidade de-
terminem nossa forma de agir. Nossas regras podem ser o instrumento do equilíbrio individual e 
do coletivo.

• Refletir sobre os valores que regem o funcionamento da vida em sociedade;
• Motivar-se a incorporar novos valores que contribuam para uma melhor convivência 

social.

• Jogo dos Pontinhos (Anexo A) – uma cópia para cada dupla;
• Atividade: A Validade das regras (Anexo B) – uma cópia para cada grupo;
• Atividade: Para Refletir e Decidir (Anexo C) – uma cópia para cada grupo.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Regras de  
Convivência.

Análise de algumas situações determinadas 
pela existência das regras. 45 minutos

Atividade: A validade das 
regras.

Avaliação do caráter temporário e da pos-
sibilidade de transformação das regras, de 
acordo com fatores que determinam situa-
ções coletivas e individuais.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Perceber que as regras são necessárias a convivência humana. 

Regras são definições de limites para nossos comportamentos, que têm como objetivo expresso 
o favorecimento da vida em sociedade. São necessárias porque sem elas os interesses pessoais 
prevalecem sobre os coletivos, tonando o mundo um caos, em que a imposição dos mais podero-
sos se faria presente.

Desde o desenvolvimento de um jogo até o estabelecimento da vida em sociedade, as regras in-
termediam as relações. Tomando como exemplo uma partida de futebol, se os jogadores agissem 
de modo independente, cada um jogando da maneira que quisesse, seria difícil vencer o jogo, pois 
para que o jogo aconteça é preciso que todos saibam como atuar e qual a função de cada um.
Partindo disso, aplicar um jogo que talvez os estudantes conheçam: o Jogo dos Pontinhos (Anexo 
A). Em duplas, os estudantes recebem uma única explicação do educador: Que todos devem reali-
zar o jogo com os pontinhos. Nenhuma outra informação, além dessa, deve ser dada. A proposta 
é que os estudantes inventem uma forma de jogar. Para isso caso algum estudante conheça o 
jogo explicar para eles que mantenham-se indiferentes. Ao final do exercício de “jogar o jogo sem 
saber suas regras e/ou como funciona” os estudantes devem responder as questões sobre o jogo 
(Anexo A) e compartilhar com os colegas as suas respostas. A finalidade é que possam comparar 
as decisões tomadas por outras duplas, percebendo como as regras do jogo foram criadas por 
cada um e acordada entre todos para que fosse possível jogar. 
Em seguida, com base nisso eles devem elencar as diversas situações da vida cotidiana em que as 
regras são necessárias. Com a Atividade: A Validade das Regras em mãos (Anexo B), em grupos 
de 4 a 5 participantes devem pensar sobre algumas situações diárias que são regidas por regras e 
como elas influem na vida individual e coletiva. A partir disto, espera-se estimular uma discussão 
sobre o assunto para finalização da atividade. 

• Compreender que as regras são válidas quando servem ao bem-estar do indivíduo e 
do grupo.

Atividade: Regras de Convivência 

Objetivo

Desenvolvimento

Atividade: A Validade das Regras

Objetivo
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Já vimos que a vida sem regras seria bastante complicada. Mas também presenciamos situações 
em que elas são cumpridas apenas pelo fato de existirem, independem de serem justas ou não, 
ou de cumprirem a função para a qual foram criadas: permitir a convivência harmônica maior 
possível e salvaguardar o bem-estar coletivo e individual.
Uma situação que pode ser tomada como exemplo e que realmente ocorreu: foi o caso de um 
homem preso por furtar alimentos no supermercado. Em conversa com o policial que o prendeu 
ele relatou que os seus filhós passavam fome e, por isso, foi obrigado a pegar algo para eles come-
rem. Sabendo disso o policial juntamente com os seus colegas de trabalho retiraram a denúncia 
e se cotizaram para comprar os alimentos para o homem. Sobre isso, sabemos que existe uma lei 
que determina que é proibido roubar e que o policial tem o dever de prender que não a cumpre. 
Porém, neste caso, podemos questionar o que deve ter pesado na decisão do policial e o que 
contraria a regra e a lei. No caso dos estudantes, é bem provável que tenham situações semelhan-
tes para falar e como se posicionam diante de regras rígidas, legalmente corretas e que por isso, 
devem ser justas. Em grupos de 4 ou 5 integrantes eles devem analisar as situações colocadas na 
Atividade: Para Refletir e Decidir! (Anexo C) e socializar suas respostas com os colegas.

Observe como os estudantes se posicionam sobre a necessidade das regras de convivência, anali-
sando as regras do ponto de vista de sua validade para o bem-estar individual e coletivo. Observe 
também as atitudes de colaboração e participação dos estudantes durante as atividades. 

Livro: Nos labirintos da Moral
Autores: DE LA TAILLE, Yves e CORTELLA, Mario Sergio
Editora: Papirus 7 Mares

Assunto: Filosofia - Moral e Ética

Sob a forma de debate entre os dois autores, Yves de La Taille 
(Psicólogo) e Mario Sérgio Cortella (filósofo), o livro apresenta 
muitas questões e reflexões sobre a ética e a moral em nossa 
sociedade, os “labirintos” que são interpostos na construção 
de uma sociedade mais justa e democrática.

Desenvolvimento

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER
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Livro: Mano descobre a liberdade
Coleção: Mano Cidadao-Aprendiz

Autor: DIMENSTEIN, Gilberto e PRIETO, Heloisa
Editora: Senac/Atica
Assunto: Teen - Literatura
A vida é cheia de mistérios. Mas Mano não poderia imagi-
nar quantos segredos estavam escondidos debaixo de seu 
próprio teto. Neste livro, Mano vai descobrir um passado 
surpreendente, personagens inusitados e, sobretudo, o 
verdadeiro sentido da palavra liberdade. Esta é uma his-
tória que revela a importância da justiça, da solidariedade, 
do respeito ao outro e da união entre as pessoas.

Filme: Divertidamente
Atores: Amy Poehler, Bill Hader e Mindy Kaling
Riley, uma garota de 11 anos, está passando por muitas 
transformações de ordem pessoal; está se tornando 
uma pré-adolescente, mas também de ordem familiar; 
seus pais resolvem se mudar de cidade. Revoltada com 
a perda dos amigos e com a dificuldade de fazer outros 
novos, toma decisões baseadas em seus sentimentos.

O filme, feito de forma muito inteligente, mostra como 
em nosso cérebro convivem diferentes sentimentos e 
desejos, determinando ações equivocadas ou acerta-
das. Ao final, percebe-se que a Tristeza também assume 
um papel importante na vida e saber lidar com ela pode 
trazer muitos aprendizados. 

45

Vale a pena ASSISTIR
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JOGO DOS PONTINHOS

Após terminarem o jogo, em dupla, respondam:
1. Como o jogo foi desenvolvido?

Anexo A - Jogo dos Pontinhos
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2. Houve a necessidade de combinarem alguma coisa para o jogo acontecer? O quê?

3. Como foi decidido quem começaria o jogo?

4. Em qual circunstância o jogo foi finalizado? 
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Que regras eu  
preciso cumprir?

Por que essas  
regras são necessá-

rias para mim?

Por que essas 
regras são necessá-
rias as pessoas com 

quem convivo?

De manhã, em casa, 
me preparando 
para ir à escola.

Durante o almoço, 
na escola.

Encontro com os 
amigos.

Anexo B

Atividade: A Validade das Regras

Regras

Situações
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Quando os acordos viram regras
Em grupo, analisem as seguintes situações e se posicionem se as regras devem ou não ser cumpri-
das. Depois, justifiquem as suas respostas. 

Situação SIM ou 
NÃO? Justificativa

1. Um grupo de meninas, mui-
to populares da escola, defi-
nem que desejam participar 
de um concurso de modelo.  
Todas as participantes de-
vem fazer uma dieta rigorosa 
para ficarem semelhantes às 
modelos profissionais. A die-
ta vira uma regra acordadas 
entre as participantes: todas 
devem suprimir o almoço na 
escola e alimentar-se, duas 
vezes por dia, exclusivamente 
de vegetais.

 

2. Um grupo de estudantes 
do 9º ano tem como obje-
tivo ingressar em um cur-
so cujo exame de seleção 
é bastante difícil. Decidem 
estabelecer algumas regras: 
vão estudar juntos, uma hora 
por dia, em horários após a 
saída da escola. Todos devem 
estudar, antecipadamente, os 
conteúdos que serão discuti-
dos nos encontros coletivos.  
A proposta requer um grande 
esforço dos estudantes, pois já 
passam o dia inteiro na escola.

 

Anexo C

Atividade: Para Refletir e decidir!
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A convivência humana é um dos temas mais considerados pelos estudos de várias áreas do co-
nhecimento. A sociologia, a psicologia, a filosofia, a pedagogia, e outras, têm tematizado o ato 
de conviver com bastante frequência e intensidade. Não obstante os esforços, teóricos voltados 
para essa necessidade humana, e, talvez, por isso mesmo, é uma das ações mais difíceis, quando 
se trata da vida cotidiana.
Conviver é uma necessidade intrínseca à sobrevivência, pois a vida se torna quase impossível no 
isolamento. Além disso, tudo o que sabemos sobre as coisas do mundo e sobre nós mesmos é 
profundamente marcado pela existência do outro.

Partilhar harmoniosamente a vida com outras pessoas é uma “arte”, pois requer trocas, conces-
sões, tolerância, paciência e uma firme vontade de estar junto.
Entretanto, além de ser difícil conviver mesmo com quem se escolhe, a maioria das situações 
partilhadas não dependem de nossas escolhas: fazem parte da vida e nos ajudam a crescer como 
seres humanos.

A convivência é objeto de aprendizagem. Aprendemos, desde pequenos, pela forma como as pes-
soas se relacionam conosco e entre si, especialmente pelas relações que se estabelecem entre os 
adultos, que, com o olhar de criança, imaginamos que são os que “entendem das coisas da vida”.

AULA: QUANDO AS NOSSAS REGRAS RESOLVEM 
SE ENCONTRAR. OS VALORES NA CONVIVÊNCIA.
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Yves de La Taille, psicólogo brasileiro estudioso do desenvolvimento moral, define a “educação 
elucidativa” como aquela que pode contribuir para a construção de uma moralidade benéfica à 
convivência.

De acordo com ele, esse tipo de educação tem como base a ideia de que os limites devem ser 
bem claros e definidos, mas sempre acompanhados de explicações que elucidam a sua razão de 
ser. Diz ele:

Em resumo, essa associação entre limites e justificativas racionais prepara 
a conquista da autonomia, que pressupõe justamente uma apreensão ra-
cional dos valores e das regras.16  

Para De La Taille, além da educação elucidativa demonstrar que os fundamentos morais podem 
ser avaliados à luz da inteligência, possibilita a explicitação dos sentimentos envolvidos nas ques-
tões morais e expressa a igualdade entre as pessoas. As três virtudes desse tipo de educação 
devem ser acompanhadas pelas condições necessárias de que os valores a serem ensinados es-
tejam incorporados, de fato, por quem os ensina; os aprendizes participem de atividades em que 
possam decidir, entre eles, as regras de convívio; os aprendizes percebam que os sentimentos 
relacionados ao “bem” e ao “mal” estão presentes em todas as pessoas, mas que estas possuem 
condições internas de fazer os primeiros preponderarem sobre os outros. É sobre isto que trata-
remos nestas aulas. 

• Compreender e identificar alguns valores que regem o funcionamento da vida em 
sociedade.

• Folhas de sulfite – uma para cada estudante;
• Lápis ou caneta esferográfica.
• Vídeo: A PONTE Curta Animação - Flexibilidade e Humildade. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=0rzP9AXruE0>. Acesso em abril de 2015. 

Objetivo Geral

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O que é melhor 
em um conflito?

Visualização do vídeo “A ponte”.
Roda de conversa sobre a mensagem do 
vídeo: formas de resolução de um conflito.

10 minutos

Atividade: E no dia a dia, o 
que acontece?

Busca de exemplos no cotidiano de situ-
ações conflituosas que foram resolvidas 
pelas atitudes positivas empregadas.

30 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos das aulas. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Refletir como evitar conflitos para uma convivência mais saudável.  

Essa atividade tem como objetivo provocar a reflexão a respeito de atitudes que podem colaborar 
para a resolução de conflitos. Sabemos o quanto é difícil a aceitação e, ainda mais, a obediência a 
regras que contradizem os interesses pessoais, tanto por parte das crianças quanto dos adultos. 
No entanto, sem elas a convivência torna-se impossível, já que os espaços e as situações sociais 
pressupõem a coletividade. 
Desse modo, é essencial que os estudantes compreendam que as regras são necessárias ao funcio-
namento social, mas podem, e devem ser mudadas, quando deixam de atender ao bem comum.

O curta animação “A ponte” demonstra uma situação de conflito, resolvida de duas maneiras dife-
rentes: a primeira, pela insistência de fazer prevalecer os interesses individuais, o que não permite 
uma solução conveniente. A segunda, pelo acordo e pela cooperação entre os participantes da 
situação; bem-sucedida.
Após o vídeo, os estudantes numa Roda de Conversa devem refletir sobre a mensagem do filme, 
orientados pelas seguintes questões:

Roteiro

Atividade: O que é melhor em um conflito?

Objetivo

Desenvolvimento
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Qual era o objetivo do alce e do urso?
Qual foi a dificuldade apresentada?
Como eles decidiram resolver o conflito? Chegaram a alguma solução?
Qual era o objetivo do coelho e do guaxinim?
Qual foi a dificuldade apresentada?
Como eles decidiram resolver o conflito? Chegaram a alguma solução?
O que levou os dois animais pequenos a resolverem o problema e os dois maiores não consegui-
rem resolvê-lo?

• Tematizar a convivência na vida cotidiana.

O curta animação assistido, “A ponte” traz um conflito fictício, provocando os estudantes a refle-
tirem sobre as ações das duas duplas de animais e a fazerem uma escolha a respeito da melhor 
forma de agir, quando o objetivo é o encontrar uma solução.
O vídeo é portanto, um mote para a análise de situações de conflito que ocorrem, de fato, nas 
vidas humanas. Para isso, peça para os estudantes buscarem alguns exemplos na sua vida de ati-
tudes que tomaram e através delas evitaram um conflito. 
Cada estudante deve receber uma folha de papel sulfite para que a separe em duas partes iguais. 
Em um dos lados da folha precisam escrever uma situação da vida cotidiana que pela atitude 
tomada, eles evitaram um conflito. Na outra parte da folha, precisam escrever uma justificativa 
pela atitude. 
Ao final alguns estudantes podem compartilhar suas respostas e o educador deve estimular a 
percepção dos estudantes sobre o quanto é possível estabelecer boas relações de convivência.

 

Durante a elaboração das atividades observe se os estudantes foram capazes de refletirem sobre 
as suas atitudes. Como síntese do encontro e avaliação da aula você pode solicitar que os estu-
dantes descrevam algumas emoções e/ou sentimentos presentes nas situações descritas por eles 
na atividade. Através disso é possível fazer com que eles identifiquem as emoções e sentimentos 

Atividade: E no dia a dia, o que acontece?

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação
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experimentados por eles mesmos para que possam refletir sobre os seus valores e suas atitudes 
que favorecem uma boa convivência. A forma como os estudantes evitam conflitas e/ou buscam 
resolvê-los pode demonstrar grande capacidade de autocontrole das emoções e resolutiva. 

Livro: Limites: três dimensões educacionais
DE LA TAILLE, Y. Limites: três dimensões educacionais. São Paulo, 
Ática: 1998.

O principal objetivo deste livro é refletir sobre o conceito de limite, tão 
utilizado hoje apenas em seu sentido restritivo. O tema é tratado de três 
formas diferentes e complementares. A primeira- pensar os limites como 
fronteiras a serem transpostas, tanto para a maturidade quanto para a 
excelência, especialmente as virtudes morais. A segunda- pensá-los como 
fronteiras a serem respeitadas, portanto não transpostas, questão central 

para a moralidade. A terceira- pensar os limites como fronteiras que a criança deve construir 
para proteger sua intimidade e privacidade. Nas três abordagens, o autor enfatiza tanto aspec-
tos de desenvolvimento infantil quanto de educação.

Filme: Últimas Conversas
Filme póstumo dirigido por Eduardo Coutinho, ci-
neasta brasileiro morto em 2014, constitui-se de 
entrevistas com alunos do Ensino Médio da rede 
pública do Rio de Janeiro. Os depoimentos surpre-
endem pela prática intensa de escrita de poemas e 
diários, por muitos dos estudantes, como também 
pelas expectativas de vida que apresentam, apesar 
das muitas dificuldades enfrentadas durante a vida.

Na Estante

Vale a pena LER

48

Vale a pena ASSISTIR
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Um mundo melhor é sempre o que todos almejam. Um espaço e um tempo em que não haja 
tantos problemas, tanta violência; em que um pense mais no outro e se disponha a colaborar 
com o próximo. 

Um sonho que, apesar de parecer inatingível, pode estar mais próximo de nós quando cultiva-
mos e realizamos valores voltados à cooperação, à honestidade, ao altruísmo. 
Os anos em que os estudantes passam na escola constituem um período fértil para o desenvol-
vimento de valores, pois as relações interpessoais que se estabelecem ao longo da escolarização 
são matrizes para muitos dos relacionamentos que vão se desenvolver fora da escola, no presen-
te e no futuro. Por isso a escola tem que proporcionar experiências aos estudantes para muito 
além do ensino dos conteúdos cognitivos, tendo como preocupação, por exemplo a educação 
para valores e o desenvolvimento de competências socioemocionais.

Uma educação voltada para a construção de valores éticos e morais comprometidos com o bem-
-estar coletivo só se realiza nos meios em que os relacionamentos são pautados na busca de uma 
convivência saudável, na reflexão sobre as ações coletivas e individuais e na aceitação de que 
errar faz parte da vida e que a partir dos erros se pode desenvolver algumas aprendizagens. Isso 
é tanto verdade para as questões cognitivas, quanto às de relacionamento.

AULA: VALORES HUMANOS E O  
"MELHOR MUNDO DO MUNDO"
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Yves de La Taille, psicólogo e docente na Universidade de São Paulo, estudioso do desenvolvi-
mento moral, afirma que para um desenvolvimento saudável da moral não há que se reprimir 
os sentimentos negativos que todos temos em relação aos outros: ciúme, inveja, raiva etc. Falar 
sobre eles é importante, inclusive na escola. O que se deve enfatizar, no entanto, é que esses 
sentimentos não sejam os motores das ações e de julgamentos sobre os outros. As relações 
éticas carecem da racionalização das motivações individuais que tendem a determinar o modo 
como enxergamos os outros e as relações que estabelecemos com eles. É sobre isso que vamos 
tratar nestas aulas. 

• Aprofundar o conhecimento sobre os valores que regem o funcionamento da vida em 
sociedade.

• Cartolina para confecção do painel: Valores Humanos e “o melhor mundo do mundo”;
• Pedaços de papel para registro das respostas dos estudantes – 3 pedaços para cada 

estudante;
• Caneta hidrográfica grossa para escrever no papel;
• Cola spray ou fita adesiva;
• Bexigas (uma para cada estudante);
• Tiras com escrita de alguns sentimentos;
• Papeis, lápis preto, giz de cera ou lápis de cor, para a atividade 4.

Objetivo Geral

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O que é ser feliz?
Reflexão sobre as diferentes concepções 
de felicidade e sua relação com o bem-es-
tar coletivo.

30 minutos

Atividade: Um mundo 
melhor.

Reflexão sobre a pergunta: Como construir 
um mundo melhor onde todos possam ser 
felizes?
Elaboração de uma frase que resuma as 
ideias sobre um mundo melhor para se viver. 

15 minutos

Atividade: Dinâmica dos 
problemas.

Reflexão sobre alguns valores e sentimento 
positivos que podem transformar o mundo.
Elaboração do complemento da frase:  
O melhor do mundo depende de...

20 minutos

Atividade: Diferentes  
linguagens.

Representação de como seria o mundo se os 
sentimentos bons se sobressaíssem aos ruins. 20 minutos

Avaliação. Animação – Alimento para todos e todas. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Refletir sobre o estado de felicidade. O que é? Quais as situações em que ela se faz 
presente?

Os estudantes devem receber um pedaço de papel, com a seguinte pergunta: O que é ser feliz? 
Após todos os estudantes construírem suas respostas, elas devem ser afixadas em um painel. 
Promova uma troca de ideias entre os estudantes, solicitando a argumentação para a defesa dos 
diferentes pontos de vista. Para isso o educador pode levantar as seguintes questões: A felicidade 
tem o mesmo sentido para todos? Por quê?

Roteiro

Atividade: O que é ser feliz?

Objetivo

Desenvolvimento
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Em seguida questione os estudantes para que eles reflitam sobre um acontecimento da sua vida 
que o fez muito feliz e, caso se sinta à vontade, peça para eles compartilharem as respostas 
colocando-as no painel: Valores humanos e o “melhor mundo do mundo”. Ao final convide os 
estudantes a lerem todas as respostas colocadas no painel e que reflitam sobre quais as situa-
ções descritas que se referem à posse de algo e quais se referem aos sentimentos das pessoas. 
Na sequência os estudantes devem buscar na sua vida a seguinte situação: Já fui muito feliz 

fazendo alguém feliz? Como foi isso? Ao final, faça a mesma coisa, colocando as respostas no 
painel: Valores humanos e o “melhor mundo do mundo”. É importante que os estudantes ao 
visualizarem e lerem as respostas disponibilizadas no painel reflitam sobre em que consiste a 
felicidade. Se ela é fruto de algo adquirido, bem material ou pode consistir, por exemplo num 
estado de satisfação pelo bem que podemos fazer a uma pessoa.  Parece difícil essa construção 
do conceito de felicidade, mas vale a pena começar a questionar os estudantes se felicidade é 
verdadeiramente ter ou ser. 

        

• Estabelecer relações entre felicidade e a possibilidade de construção de um mundo melhor.

A partir da leitura das definições de felicidade apresentadas pelos estudantes, organize uma Roda 

de Conversa e lance a questão para discussão: Como construir um mundo melhor onde todos pos-
sam ser felizes? O objetivo, nesse momento é que os estudantes reflitam sobre a relação entre a 
felicidade pessoal e sua relação com o bem-estar coletivo. Isso diz respeito ao papel que cada um 
quer ocupar neste mundo e o legado que pretende deixar. Após a apresentação e discussão das 
diferentes opiniões dos estudantes, proponha a elaboração coletiva de uma frase que resuma as 
ideias expostas a partir do seguinte slogan: O MELHOR MUNDO DO MUNDO...

        

• Refletir sobre alguns valores e sentimento positivos que podem transformar o mundo.

Atividade: Um Mundo Melhor

Objetivo

Desenvolvimento

Atividade: Dinâmica dos Problemas

Objetivo
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Retome as observações que foram feitas sobre a felicidade no contexto das realizações pessoais 
em consonância com o bem-estar coletivo. Explique que cada estudante receberá uma bexiga 
vazia e que em seu interior há pedaços de papel com a escrita de sentimentos e atitudes que po-
dem provocar muitos dos problemas de nosso dia a dia. E que eles devem enchê-las. (Sugestão de 
palavras: desinteresse, inveja, ressentimentos, competição, grosseria, desonestidade, egoísmo, 
intrigas, fofocas, inimizade etc.). Disponha os estudantes numa Roda de Conversa e que joguem 
suas bexigas para o ar, sem que as deixem cair no chão.  Para isso, os estudantes devem evitar 
a queda tocando as bexigas com várias partes do corpo. Depois de um tempo, escolha alguns 
estudantes e peça que eles joguem suas bexigas para o centro da roda enquanto vão se sentar. 
O grupo de estudantes restante devem manter as suas bexigas e a dos colegas no ar. Repita esse 
procedimento até que o grupo restante não consiga evitar que as bexigas caiam no chão. Neste 
momento retome a organização dos estudantes para a Roda de Conversa e peça a eles que re-
latem o que sentiram sobre a impossibilidade de cumprir a tarefa. Os estudantes que saíram do 
grupo também devem relatar o que sentiram. Ao final, cada estudante ao estourar a sua bexiga e 
deve falar um sentimento que se opõe ao que está escrito dentro da bexiga. Na lousa o educador 
deve escrever cada um dos sentimentos mencionados para que todos visualizem dispondo o se-
guinte título: O Melhor mundo do Mundo.  

        

• Expressar as ideias suscitadas pelas atividades anteriores através de diferentes linguagens 
e/ou recursos.

Explique aos estudantes que, em grupos de 4 pessoas, eles vão construir a representação de como 
seria o mundo se todos os sentimentos bons que descreveram na atividade anterior estivessem 
presentes nos momentos de dificuldades ou conflitos vivenciados pelas pessoas. Cada grupo pode 
representar isso utilizando-se de algumas linguagens e/ou recursos comunicativos. Se preferirem 
podem criar uma música, um poema, um desenho ou uma pintura. Quando concluírem os seus 
trabalhos, solicite a cada grupo apresente o que elaboraram e expliquem, se preciso, as relações 
que estabeleceram.

Desenvolvimento

Atividade: Diferentes Linguagens

Objetivo

Desenvolvimento
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Ao final peça para os estudantes expressarem o que sentiram durante as atividades escolhendo 
uma palavra que resuma o encontro. Observe as justificativas dos estudantes quanto aos sentimen-
tos escolhidos, pois isso reflete os valores que cada um apresenta ter. É importante fazer registro 
dos sentimentos e possíveis valores para trabalhá-los como mola motriz nos próximos encontros. 

Avaliação
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Há uma fala recorrente em muitos ambientes sociais, que decorre dos valores preponderantes 
pregados pela democracia, que é a igualdade. Temos batalhado bastante para que todas as pes-
soas sejam reconhecidas como iguais; mas iguais em quê?
Esse discurso, legítimo do ponto de vista dos ideais democráticos, não pode causar um “véu” em 
nossas concepções, no sentido de que venhamos a confundir igualdade com homogeneidade. 
Segundo Michaelis, no Dicionário de Português Online, apresenta diversos sentidos da palavra:

1. Qualidade daquilo que é igual; uniformidade. 2. Conformidade de 
uma coisa com outra em natureza, forma, qualidade ou quantidade. 
3. Relação entre coisas iguais. 4. Completa semelhança. 5. Paridade. 6. 
Identidade. 7. Mat Expressão da relação entre duas quantidades iguais; 
equação. 8. Polít Identidade de condições entre os membros da mesma 
sociedade. 9. p us Equidade, justiça.

AULA: SOMOS TODOS IGUAIS? RESPEITO É BOM  
E NÓS GOSTAMOS!
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Analisar os diferentes significados nos ajuda a compreender o sentido que devemos dar quando o 
termo se refere à justiça social, ou seja, a capacidade de uma sociedade ser igualitária. O ponto de 
partida, nesse caso, não é a uniformidade ou a relação entre coisas iguais, mas, sim, “a identidade 
de condições entre os membros da mesma sociedade, equidade, justiça”.

Da forma como as relações interpessoais e interculturais ocorrem no mundo, em grande parte, 
reflete a expectativa de muitas pessoas de que o mundo perfeito é aquele em que todos agem, 
pensam, creem, do mesmo modo. Estranho é que, apesar da realidade histórica e cotidiana prova-
rem insistentemente que a homogeneidade entre os seres, sejam humanos ou não, é impossível, 
indivíduos e grupos de indivíduos agridem, desrespeitam, menosprezam e até matam seres que 
são diferentes deles.

Diferenças entre religião, time de futebol, estilo musical, expectativa de vida, cultura, raça, gêne-
ro, idade, entre muitos outras, são usadas como motivo de conflito.
Não somos todos iguais! Somos diferentes em muitos aspectos, tanto como indivíduos quanto 
como grupos e é maravilhoso esse fato. Imagine que na Terra há cerca de 8 bilhões de pessoas... 
e nenhuma é idêntica à outra. Deveríamos tomar isso como lição para compreender que a igual-
dade, nesse sentido, é impossível. Entretanto, há um tipo de igualdade a qual devemos almejar: a 
igualdade de direitos, de condições dignas de vida e de respeito as diferenças pois é através dela 
que nos tornamos mais fortes coletivamente e podemos construir um mundo melhor.

• Identificar alguns valores que regem o funcionamento da vida em sociedade;
• Refletir sobre a presença e a importância de cada ser humano no mundo.

• Pranchetas para entrevistas – uma por grupo;
• Ficha para Entrevista (Anexo A) – quantidade de cópias correspondente à quantidade 

de grupos de estudantes;
• Poema: O apanhador de desperdícios de Manoel de Barros (Anexo B) – Uma para 

cada estudante;
• Atividade: Meus Pontos Fortes (Anexo C) – Uma cópia para cada estudante;
• Papel sulfite para escrita da paródia para cada estudante.

Objetivos Gerais

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O significado de 
ser diferente.

Entrevista com diferentes funcionários da 
escola, para coleta de informações sobre 
suas características pessoais.

45 minutos

Atividade: Diferença sim, 
desrespeito não.

Análise do poema de Manoel de Barros 
como ponto de partida para reflexão sobre 
as diferenças.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Refletir sobre a presença e a importância de cada ser humano no mundo, a partir das 
características pessoais de algumas pessoas que trabalham na própria escola.  

A proposta da atividade é que os estudantes reflitam sobre se “igualdade” significa o mesmo que 
“não ter diferenças”. Essa diferenciação é importante para a definição de atitudes mais colabora-
tivas e incorporação de novos valores pelos estudantes.
Através do exercício de levantar as características pessoais de algumas pessoas que trabalham na 
escola, os estudantes devem refletir sobre as diferenças entre eles e como o trabalho de cada um 
colabora com a do outro para que tudo na escola funcione bem (para a entrevista ver Anexo A). 
Em grupos de 4 integrantes os estudantes devem entrevistar alguns funcionários da escola que 
realizam diferentes trabalhos: porteiro, merendeira, auxiliar de pátio, professor, pedagogo, coor-
denador, diretor e outros que possam ser interessantes para a comparação ao final da atividade. 
Assim, com o apoio do educador os estudantes precisam organizar uma lista das funções que há 
na escola, iniciando por quem é responsável pela portaria da escola até chegar ao diretor (gestor). 
Para agilizar as entrevistas, os estudantes vão precisar se dividir. 

Roteiro

Atividade: O significado de ser diferente

Objetivo

Desenvolvimento
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A seguir a tabela abaixo pode ajudar na organização da atividade:

GRUPO PESSOAS ENTREVISTADAS 
DA ESCOLA CARGO/FUNÇÃO

CARACTERÍSTICAS  
PESSOAIS MAIS  

MARCANTES

1

2

3

4

5

Concluídas as entrevistas, os grupos retornarão à sala para comparação das informações. As fo-
lhas de Entrevista (Anexo A) preenchidas devem ser fixadas em um painel na sala para que os 
estudantes possam lê-las e compará-las. 

Abaixo seguem alguns pontos para a discussão entre os estudantes: 
• As diferentes funções e/ou cargos exercidos são importantes para o funcionamento 

da escola?
• Existem semelhanças entre as características das pessoas entrevistadas e as funções 

e/ou cargos que elas ocupam?
• As pessoas entrevistadas conseguem identificar na função/cargo que ocupam alguma 

característica pessoal que as diferenciam das outras pessoas da escola? 
• Como as pessoas entrevistadas consideram o respeito as diferenças das pessoas – Elas 

avaliam que existe respeito em todas as relações estabelecidas na escola?

• Refletir sobre à igualdade de direito e respeito as diferenças.

Atividade: Diferença sim, desrespeito não!

Objetivo
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Essa atividade tem como proposta a análise do poema de Manoel de Barros como ponto de par-
tida para reflexão sobre as diferenças. Em duplas, os estudantes devem ler o poema O apanhador 

de desperdícios (Anexo B), grifando todas as passagens em que percebem que o poeta demonstra 
ser diferente da maioria das pessoas. Em seguida, questioná-los sobre algumas questões como: 
Por que o poeta diz gostar mais de inseto do que de aviões? Essa preferência tem alguma coisa 
estranha? Você conhece pessoas que possuem gostos diferentes da maioria das pessoas? Para 
você gostar de coisas diferentes representa algo ruim? O que, no título do poema, demonstra que 
o poeta sente-se diferente da maioria das pessoas? De que desperdícios ele está falando? O que 
é para você falta de respeito com as pessoas? Você acha que deveria existir uma igualdade entre 
as pessoas? Qual?
Espera-se que a partir do poema os estudantes possam refletir sobre si mesmo e as pessoas com 
quem convivem através da Atividade: Meus pontos fortes (Anexo C). Em seguida, individualmente 
devem criar uma paródia do poema de Manoel de Barros, combinando o que cada um afirma 
sentir-se diferente. Encerrada a tarefa, alguns estudantes devem fazer a leitura de sua paródia 
para os demais.

Observar o posicionamento dos estudantes diante das diferentes formas de discriminação das 
pessoas. Se conseguem perceber em si mesmo suas diferenças, valorizando o que tem de melhor 
e respeitando as diferenças dos outros. Assim como, se possuem um senso de justiça ao consi-
derar a igualdade social como um direito de todas as pessoas, ao qual devem defender. Deve ser 
observado também a forma com que os estudantes se dirigem aos funcionários, na primeira ativi-
dade, se demonstram falta de consideração a alguma função exercida na escola.
É importante verificar o comportamento dos estudantes durante a discussão após a apresentação 
das paródias: de fato, demonstram respeitar o que é diferente no outro? Sentem-se injustiçados 
quando não são respeitados em suas peculiaridades?

Desenvolvimento

Avaliação
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Livro: Mano descobre a diferença
Apenas uma pessoa é capaz de compreender a lógica do jogo 
virtual Rara Esfera - um gênio da informática que assina com o 
nome de D Ártagnan. Quando finalmente nossos amigos o en-
contram, deparam-se com um garoto tímido, excêntrico e mui-
to solitário, um verdadeiro Patinho Feio. Imagine ser assim dife-
rente, o que faria? Tentaria ser aceito pelos amigos, apesar das 
diferenças, se isolaria ou partiria à procura de sua turma? Será 
que ser belo é sempre bom? Tolerância, solidariedade, humil-
dade. Valores eternos resgatados em um relato absolutamente 
contemporâneo.

 
Livro: Cacoete
Cacoete era uma cidade muito organizada. Talvez a mais organi-
zada do mundo. Seus habitantes seguiam certas regras especiais. 
Quem era alto sentava em cadeira alta, quem era baixo sentava 
em cadeira baixa, anões de jardim ficavam no guarda-roupa para 
não tomar chuva...

Todos viviam bem, até que um dia, porém, algo inesperado 
aconteceu. Frido, um menino da cidade, foi comprar uma maçã 
para presentear sua professora, e coisas estranhas começaram 
a acontecer... coisas que mudariam a cidade para sempre... 

Como muitos livros de Eva Furnari, escritos para crianças mas 
com mensagens importantes para todas as idades, este traz uma crítica ao mundo adulto: 
a tentativa de classificar as pessoas e organizar suas vidas, o que torna o viver muito chato. 
Ótimo para tratar da questão da “igualdade”, no sentido de agrupar todos os idênticos.

 
Filme: Escritores da Liberdade
Uma jovem e idealista professora chega à uma escola de um bair-
ro pobre, que está corrompida pela agressividade e violência. Os 
alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender, e há en-
tre eles uma constante tensão racial. Assim, para fazer com que 
os alunos aprendam e também falem mais de suas complicadas 
vidas, a professora Gruwell (Hilary Swank) lança mão de méto-
dos diferentes de ensino. Aos poucos, os alunos vão retomando 
a confiança em si mesmos, aceitando mais o conhecimento, e re-
conhecendo valores como a tolerância e o respeito ao próximo.

Na Estante

Vale a pena LER

52

53

Vale a pena ASSISTIR

54
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Antes de iniciarem a entrevista, expliquem ao entrevistado que as informações farão parte de um 
trabalho sobre respeito às diferenças entre as pessoas. 

Nome do entrevistado

Função que ocupa na escola

1. Gosta de futebol? Torce  
por algum time? Qual?

2. Tem religião? Qual?

3. Que tipo de música gosta 
de ouvir?

4. Em que cidade nasceu?

5. Tem filhos?

6. Que programas de TV  
prefere?

7. Qual a cor do seu cabelo?

8. Qual a cor dos seus olhos?

9. Qual a cor da sua pele?

10. O que faz para se divertir?

11. Qual sua função na escola?

12. Como ela ajuda para que a 
escola funcione bem?

13. Você gosta de seu trabalho 
na escola? Por quê?

14.
Acha que as pessoas  
respeitam seu trabalho? 
Por quê?

Anexo A - Ficha para Entrevista
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O apanhador de desperdícios 

Manoel de Barros

Uso a palavra para compor meus silêncios.

Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito

às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes

e aos seres desimportantes.

Prezo insetos mais que aviões.

Prezo a velocidade

das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença.

Eu fui aparelhado

para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.

Meu quintal é maior do que o mundo.

Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos

como as boas moscas.

Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.

Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.

Um pouco sobre Manoel de Barros
Advogado e poeta brasileiro, Manoel de Barros foi um dos principais autores contemporâneos do 
país. Mato-grossense, nasceu em Cuiabá em 1916 e morreu em 2014. Ganhador de vários prêmios 
de literatura. Seu tema preferido era a natureza, especialmente o Pantanal.

Anexo B
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1. Leia o poema abaixo e responda:

Quem dera que o mundo fosse
Igual e diferente ao mesmo tempo
Igual no respeito ao outro
E diferente na singularidade de cada um
Quem dera que houvesse caminhos a escolher
E não regras e verdades absolutas e inquestionáveis
Que cada um fosse consciente dos seus atos e escolhas
E não um vazio que acompanha a maioria

Que todos pensassem de fato e não
Que pensassem que pensam
Que assumissem a sua essência
Ao invés de vestir uma capa
Quem dera que cada um fosse realmente quem é
E vivesse feliz no caminho que escolheu

E não que escolheram… (Lu F.N.)

O que consigo identificar em mim que me faz ser um SER HUMANO 
singular neste mundo?

Anexo C

Atividade: Meus Pontos Fortes 

55
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Fazer parte de uma sociedade significa aprender a conviver em grupo, criando identificações e 
também se reconhecendo no outro como um igual. 
Este estudo possibilita trabalhar com os estudantes a questão de pertencer a um grupo, o quanto 
essa realidade exige, muitas vezes, posturas adequadas, como respeito pelo que cada um é.  
As atividades propostas vão oportunizar os estudantes a interagir, expressar ideias e sentimentos, 
e aprender a ouvir, levando-os a compreender que somos iguais, no entanto, temos necessidades 
e expectativas diferentes. 

AULA: SE SOMOS IGUAIS, PENSAMOS E VIVEMOS 
DO MESMO MODO?

56
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Fazer parte de uma sociedade significa aprender a conviver em grupo, criando identificações e 
também se reconhecendo no outro como um igual. 
Este estudo possibilita trabalhar com os estudantes a questão de pertencer a um grupo, o quanto 
essa realidade exige, muitas vezes, posturas adequadas, como respeito pelo que cada um é.  
As atividades propostas vão oportunizar os estudantes a interagir, expressar ideias e sentimentos, 
e aprender a ouvir, levando-os a compreender que somos iguais, no entanto, temos necessidades 
e expectativas diferentes. 

AULA: SE SOMOS IGUAIS, PENSAMOS E VIVEMOS 
DO MESMO MODO?

56

• Refletir sobre a responsabilidade individual e coletiva para uma convivência saudável;
• Estabelecer relações entre as dificuldades de convivência social, valores pessoais e a 

própria realidade.

• Caneta, lápis e borracha para cada estudante;
• Atividade: Somos iguais na diferença (Anexo A) - Cópia para cada estudante. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Eu + Ele = Nós. Reflexão sobre a importância de aprender a 
conviver e a respeitar as diferenças. 45 minutos

Atividade: Melhorando a 
convivência. 

Identificação de alguns problemas de convi-
vência no ambiente escolar e elaboração de 
soluções para minimizá-los ou resolvê-los.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES
        

• Inferir que somos iguais, mas pensamos e vivemos de formas diferentes.

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Eu + Ele = Nós

Objetivo
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Somos iguais em muitos aspectos e diferentes em tantos outros. O ser humano tem demonstrado, 
pelas atitudes de intolerância e exclusão, a dificuldade de reconhecer e conviver de forma pacífica 
no mundo. Sendo assim, vamos proporcionar uma reflexão que favoreça o reconhecimento e o 
acolhimento do próximo, respeitando a sua forma de pensar e viver no mundo. 

A atividade “Somos iguais na diferença” (Anexo A) permite aos estudantes perceberem que cada 
pessoa tem um jeito de ser e ver o mundo e reconhecerem a importância de aprender a conviver 
e a respeitar as diferenças para a construção de uma sociedade mais justa, livre e fraterna. 

As informações pessoais contidas na atividade, como por exemplo: cidade onde nasceu, cor prefe-
rida, estilo musical, o que mais gosta, entre outras, devem ser expostas aos colega. Para isso colar 
folha da atividade na frente da camiseta dos estudantes e pedir para que eles caminhem pela 
sala para observarem as respostas dos colegas. Em seguida, devem se agrupar segundo algo em 
comum. Por exemplo, todos que gostam da mesma cor devem se unir; depois os que nasceram 
na mesma cidade, assim sucessivamente. Assim que os grupos estiverem formados, os estudantes 
devem explicar o que os uniu. É importante reforçar que não devem mudar suas características 
para se unir a algum grupo. É importante abrir um espaço para que os estudantes expressem o 
que compreenderam a partir da atividade – O que os tornam iguais e o que os diferenciam. 

• Relatar algumas dificuldades de convivência que ocorrem no meio social em que es-
tão inseridos devido as diferentes formas de pensar e se viver;

• Propor soluções para algumas situações problemáticas de convivência no ambiente 
escolar ocasionadas por formas diferentes de pensar e viver;

• Identificar alguns valores pessoais necessários para uma boa convivência.

Conviver com outros é uma aprendizagem a ser adquirida por todos nós, pois é necessário para 
nossa paz e felicidade. Todos os estudantes, de alguma maneira, já devem ter se deparado com 
problemas de convivência em suas vidas, seja com algum no ambiente familiar, com um vizinho 
ou com alguns colegas na escola. 
Nesta atividade, os estudantes, distribuídos em grupos de 4 ou 5 integrantes, deverão expor algu-
mas situações cotidianas ocorridas no ambiente escolar que acarretam dificuldades de convivência. 
Cada grupo deve selecionar um problema de convivência e propor alternativas, diferentes das que 
já existem, para resolvê-los. 

Desenvolvimento

Atividade: Melhorando a convivência 

Objetivos

Desenvolvimento
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Em seguida, é necessário abrir espaço para que cada grupo apresente as situações propostas. 
À medida que cada grupo expuser suas conclusões, os outros poderão fazer suas colocações, 
principalmente se abordaram algo semelhante e sugeriram soluções diferentes das apresenta-
das. A ideia é fazer com que todos conheçam e reflitam sobre as soluções dadas. A cada situa-
ção colocada, devem-se levantar os valores que estão envolvidos em suas decisões.  

Observe como os estudantes se posicionam em relação às situações apresentadas nas atividades. 
Perceba se eles demonstram cuidado com as pessoas ao seu redor e se respeitam a forma de 
pensar e ser dos colegas. Observe também, às relações que cada um estabelece com a escola. É 
importante prestar atenção se os estudantes buscam soluções para melhorar a convivência de 
todos, de maneira colaborativa. 

 
Livro: O Menino do Pijama Listrado
Título: O Menino do Pijama Listrado
Autor: John Boyne
Tradução: Augusto Pacheco Calil
Revisão: Cláudia Cantarin, Marise S. Leal
Editora: Cia. das Letras
Edição: 1
Ano: 2007

Idioma: Português
Especificações: Brochura | 192 páginas

O livro O Menino do Pijama Listrado é uma fábula sobre amizade em tempos de guerra. 
O livro conta a história de Bruno, menino alemão de nove anos que não sabe nada sobre 
o Holocausto nem sobre a "solução final" contra os judeus. O menino sabe apenas que foi 
obrigado a abandonar sua casa em Berlim e mudar-se para uma região desolada, onde não 
tem nenhum amigo para brincar. Ele então conhece Shmuel, um garoto judeu que mora "do 
outro lado da cerca". Aos poucos, conforme a amizade se intensifica, os garotos vão desco-
brindo o motivo que os separa em mundos tão diferentes. A partir daí, podemos observar 
os valores que são cultivados diante de uma amizade pura e verdadeira. 

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER
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Filme: Divergente
Gênero: Aventura

Direção: Neil Burger
Duração: 139 min.

Ano: 2014

País: Estados Unidos

Estúdio: Red Wagon Entertainment
Classificação: 14 anos
Informação complementar: Baseado na obra de Veronica Roth

O filme Divergente traz a história de uma adolescente, Beatrice, que completa 16 anos e 
tem que escolher entre as diferentes facções que controlam a cidade. Elas são cinco, e cada 
uma representa um valor diferente, como honestidade, generosidade, coragem. Beatrice 
surpreende a todos e até a si mesma quando decide pela facção dos destemidos, esco-
lhendo uma diferente da família, e tendo que abandonar o lar. Ao entrar para a Audácia, 
ela torna-se Tris e vai enfrentar uma jornada para afastar seus medos e descobrir quem é 
de verdade. Com este filme o professor pode mostrar que mesmo vivendo em contextos e 
situações diferentes, somos todos iguais, somos seres humanos. 

Intolerância e Alteridade17

É possível vivenciar a alteridade.
É comum dizermos que somos diferentes uns dos outros e que, portanto, não somos iguais, mas 
parece que essa não é a melhor forma de usar esses conceitos. Um conceito não é o contrário do 
outro. Podemos ser diferentes e iguais ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Uma pessoa será 
sempre diferente de outra, pois somos seres singulares, todavia somos seres iguais, no sentido de 
que não há justificativa para uns terem privilégios em detrimento de outros, ou seja, não somos 
idênticos uns aos outros, mas nossas diferenças não justificam injustiças e discriminações negativas. 
Uma segunda reflexão é que também poderíamos usar os conceitos de igualdade e desigualda-
de para falar das condições de acesso aos bens e serviços colocados à disposição da sociedade. 
Nesse sentido, podemos dizer que teremos de dar tratamento desigual às pessoas que possuem 
condições desiguais ou necessidades especiais para que elas tenham respeitados seus direitos. 
Uma pessoa que é cadeirante precisa ter um tratamento em ônibus, em edifícios, em atendimen-
tos diversos diferente daquele que é dado às pessoas sem necessidades especiais, pois, para ter 
acesso em igualdade com os demais, é necessário que existam condições especiais de acesso, 
permanência e mobilidade. 

A partir dessas reflexões podemos propor a alteridade como uma postura que é o inverso da in-
tolerância, ou seja, como um valor positivo no processo de construção das relações com qualquer 
“outro” diferente de nós. Somos, em alguma medida, diferente de qualquer outra pessoa, pois 

Vale a pena ASSISTIR
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Texto de Apoio ao Educador
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mesmo sendo de uma classe social, herdeiro de uma cultura, morador de uma mesma cidade ou 
bairro, somos a expressão de uma singularidade. [...]
A alteridade é justamente esse comportamento, essa atitude de reconhecimento da singularida-
de do outro e reconhecimento da dignidade de sua existência como ela se dá. Ele não é melhor 
e nem pior que eu mesmo, apenas diferente. Além desse reconhecimento da diferença, acres-
cente-se o reconhecimento de que, como minha experiência de vida é sempre finita e limitada, a 
convivência com o diferente contribui no enriquecimento de minha experiência de vida. [...]

Poderíamos citar como alteridade o reconhecimento de qualquer um diferente de nós. Mas a 
ideia de alteridade não se resume ao simples reconhecimento. Ela enfatiza ainda a necessidade 
de reconhecer o outro sempre como tendo igualdade de dignidade e direitos, mesmo tendo dife-
renças em relação a nós. 

Nos últimos anos tem crescido a compreensão de que o “outro” com o qual nossa postura deva 
ser de alteridade não se restringe aos seres humanos. A alteridade deve alcançar os animais, os 
vegetais e a Natureza como um todo (água, terra e ar). 
Se pensarmos que nossas ações no mundo têm consequências em nossas vidas, cada um de nós 
também se constitui em um outro de nós mesmos. A poluição que geramos acaba por prejudicar 
a qualidade da vida de todos, incluindo as nossas. 

(...) não estamos afirmando que temos de nos relacionar com alteridade e que não podemos cul-
tivar a intolerância. Não é papel das ciências ou da filosofia dizer o que devemos fazer nesse cam-
po. Apenas tentamos analisar o que seja uma postura e outra mostrando que a nossa existência 
no mundo implica em interagir com o “outro” que, em alguma medida, é diferente de mim, seja 
por questões físicas, orientações sexuais, religiosas, políticas e culturais. A opção por tolerância 
e alteridade deve ser fruto do cultivo de valores que tenham essa compreensão de mundo como 
lugar da diversidade que enriquece cada experiência singular.
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1. Responda as perguntas com letras maiúsculas procurando ocupar todo o espaço em branco.

Qual a cidade que em 
você nasceu?

Qual é sua cor favorita?

Qual é o seu estilo musical?

Fruta ou verdura que você 
mais gosta?

Anexo A - Somos Iguais na Diferença
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