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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



12 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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 
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para o estudante refletir sobre ele mesmo, observar seus sentimentos, conhecer suas potenciali-
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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



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 17

(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



24 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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
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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



32 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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.3 

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! 

5
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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.3 

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! 

5

• 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
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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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Não há como falar de moral sem fazer uma abordagem sobre a ética. Pois, a ética e a moral têm 
um fim semelhante: ajudar o homem a construir um bom caráter, a ser uma pessoa íntegra. A 
moral é o conjunto de valores concernentes ao bem e ao mal, à conduta correta, ao permitido e 
ao proibido, válidos para indivíduos, comunidades e/ou sociedades, variando de pessoa a pessoa, 
de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade. Ou seja, a moral é o conjunto 
de normas adquiridas pela educação, tradição e pela experiência cotidiana das pessoas. A ética 
é uma reflexão crítica sobre a moralidade ou a dimensão moral do comportamento do homem. 
Assim, ela justifica e fundamenta a moral, encontrando regras que, efetivamente, podem ser apli-
cáveis a todos os sujeitos indistintamente. Segundo algumas correntes da filosofia, tanto a ética 
como a moral podem modificar-se e evoluir, portanto, não são dadas para todo o sempre. Saben-
do disso, essa aula busca dar subsídios para os estudantes situarem-se diante de si e do mundo, 
daquilo que lhe importa e que importa aos outros, refletindo acerca dos valores éticos e morais 
que impulsionam suas vidas, principalmente, suas decisões – no desenvolvimento da autonomia 
responsável e consciente. O caráter diz respeito à índole, ao temperamento e ao feito moral. É 
ainda o conjunto de traços psicológicos, o modo de ser, de sentir e de agir de um indivíduo ou de 
um grupo; nesta vertente, sua definição se confunde com a de personalidade.4

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

6
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• Refletir sobre os valores morais;

• Observar no cotidiano, ações que são éticas ou não;

• Refletir sobre a liberdade de decisão de cada pessoa.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade em grupo:  
Dilemas morais e éticos.

Reflexão sobre o processo de tomada de de-
cisões e sua relação com os valores morais.

Análise de situações e reflexão sobre di-
ferentes maneiras de tomar uma decisão 
pautada em valores éticos.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre o processo de tomada de decisões pautada em valores éticos.

Inicie essa atividade questionando os estudantes se todos, de modo geral, sabem o que é certo 
e errado, o que é imoral e sem ética. Solicite que eles citem alguns exemplos de situações e/ou 
pessoas que eles consideram “eticamente aprováveis”, ou “eticamente corretas”.  Não importa 
se os estudantes não sabem o conceito de ética, o importante é abrir espaço para os estudantes 
refletirem sobre alguns valores. 

Contudo, é necessário que o educador saiba que a ética e a moral são termos que se misturam, 
mas, que, conceitualmente, não dizem a mesma coisa. A ética pode ser compreendida como uma 

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade em grupo: Dilemas morais e éticos

Objetivo

Desenvolvimento
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parte da filosofia prática que reflete sobre os fundamentos da moral (finalidade e sentido da vida, 
os fundamentos da obrigação e do dever, a natureza do bem e do mal, o valor da consciência 
moral)” (Japiassú; Marcondes. Dicionário Básico de Filosofia, 1996). Já a moral pode ser entendida 
como um conjunto de regras que regem o comportamento dos indivíduos em um grupo social 
(Aranha; Martins, 2003). Assim, a ética não está vinculada a um grupo especifico, ela é, antes 
de tudo, a capacidade de protegermos a vida coletiva; o que é bom e justo tem que se estender 
a todos. Sobre isso, estimule os estudantes a pensarem sobre suas próprias ações cotidianas, 
quantas delas beneficiam outras pessoas. Também para enriquecer as reflexões dos estudantes o 
educador pode discutir com eles o conceito de bom e justo, que pode variar de pessoa a pessoa e 
essas variações estão relacionadas à moral estabelecida por cada um. Essa discussão pode ajudar 
os estudantes a refletirem sobre os seus valores. 

Com os estudantes distribuídos em 6 grupos peça para eles discutirem a seguinte situação:

Roubar para comer  

Os estudantes devem defender os seus argu-
mentos quanto a situação apresentada. Para 
isso o educador deve estimular as discussões 
com algumas falas: O que faz uma pessoa com 
menos condições de comer que os outros, 
chegar a esse ponto; O que se comete quando 
não se tem ninguém olhando; Como cada pes-
soa faz uso da sua liberdade; Quem sabe que 
não deve pegar aquilo que não lhe pertence. 

Sobre os principais posicionamentos dos estu-
dantes em relação a situação apresentada peça 
para eles tomarem nota em seus cadernos e 
refletirem sobre os valores que norteiam as 
suas respostas. O educador precisa ajudá-los a 
estabelecerem essas relações. 

É importante ressaltar para os estudantes que os valores éticos são construídos a partir dos confli-
tos vivenciados por cada indivíduo e sociedade. São frutos de conceitos e ideias sociais internaliza-
das e processadas ao longo da vida e que os valores servem para orientar as pessoas no momento 
de suas escolhas.

Na sequência da atividade os estudantes devem ser estimulados a pensarem sobre algumas deci-
sões das quais, depois de tomadas, se arrependeram ou acharam que poderiam ter sido outras. 
Para isso o educador deve tecer argumentos junto aos estudantes sobre “Ser ético é ter a percep-
ção dos conflitos entre a emoção e a razão, ou seja, ser ético é usar de princípios que os ajudem 
a decidir se o que querem é também o que devem e é aquilo que podem”. A respeito disso, vale 
aplicar o seguinte exercício para os estudantes: 

Dilemas morais e éticos:

1. Sabendo que a ética é fruto da reflexão dos costumes, das virtudes e hábitos gerados pelo ca-
ráter dos indivíduos, leia as perguntas abaixo e discuta com os seus colegas sua resposta:

a) Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir?

b) Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo o risco de morte?

7
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c) Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho?

d) Os soldados que matam numa guerra, podem ser moralmente condenados por seus 
crimes, ou estão apenas cumprindo ordens?

Ao final, peça para alguns estudantes comentarem suas respostas. 

Distribua cópias do texto O que importa? (Anexo I), e convide os estudantes para fazerem uma 
leitura. Solicite que eles se posicionem sobre o conteúdo do texto e da reflexão que ele traz. Verifi-
que as articulações que conseguem estabelecer entre ética e moral e como significam o conteúdo 
da aula a partir das próprias experiências. Procure observar os critérios usados pelos estudantes 
acerca das respostas dadas as questões das atividades e como o que alegaram condiz com o que 
praticam no seu cotidiano. 

Para Refletir

(...) Ter valores significa possuir um conjunto de hábitos de reflexão. Significa estar disposto a re-
petir comportamentos desejáveis, algo próximo das virtudes, mas, além disso, comportamentos 
desejáveis que assumimos não apenas por tê-lo aprendido, o que seria apenas um hábito mecâ-
nico, mas porque temos a convicção que devemos manifestá-los. Uma convicção que surge da 
consideração reflexiva das emoções e das razões que avalizam os hábitos de valor. Portanto, valo-
res são hábitos que aprendemos – comportamentos que podemos repetir -, mas que, além disso, 
tornamos nossos, considerando e avaliando – refletindo – as motivações que nos são oferecidas 
pelas emoções e razões (...).5

Se observarmos determinada sociedade, localizada em uma região de muitos conflitos com outros 
povos, certamente encontraremos nela a disposição e a coragem até mesmo para a guerra, como 
um valor moral estabelecido. Exemplo: Os conflitos que marcam a realidade do Oriente Médio.

Lord Jim

Autor: Conrad, Joseph

Editora: Revan

Categoria: Literatura Estrangeira / Romance

Conta as aventuras de um capitão da marinha mercante da Ingla-
terra que os índios chamavam de Lord Jim, porque era muito alto 
e elegante, embora fosse um capitão beberrão e mulherengo. A 
história transcorre na índia no início do século XIX. 

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

8
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O que importa?6

Ao nascermos nos deparamos com um sistema de significados já estabelecido pelo mundo, de tal 
modo que aprendemos desde cedo como nos comportar em diferentes ambientes e com diferentes 
pessoas e quais são os nossos direitos e deveres. Conforme atendemos ou não os padrões de um 
sistema, nossos comportamentos são avaliados como bons ou maus. Não só as pessoas ao nosso 
redor podem achar boa ou ruim uma ação nossa, como até nós mesmos nos orgulhamos, arrepen-
demos ou sentimos culpa de certas ações. Ou seja, o resultado de nossos atos está sempre sujeito 
a elogio ou a censura, a recompensa ou a punição, em diferentes intensidades. Isso porque há di-
versos tipos de valores, incluindo os valores morais. Nós, de certa forma, criamos valores para nós 
mesmos, mas como seres sociais que se relacionam com os outros. Isso significa que ter um leque 
de valores a nossa disposição não garante que sejamos capazes de empregá-los adequadamente em 
cada situação. 

Ao falarmos de ética e moral é necessário ter cuidado com distinção que existe entre esses termos, 
pois embora tenham conteúdos que se misturam, têm significados bem diferentes. Para ter clareza 
conceitual sobre cada uma dessas palavras, atente para as explicações abaixo:  

Ética - É um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros 
homens na sociedade em que vive, garantindo, o bem-estar social. MOTTA, Nair de Souza. Ética e 
vida profissional. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1984.

Moral - É um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são regulamentadas as rela-
ções mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade.

Texto de Apoio ao Educador



44 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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? 

9

“
”

 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.7
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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;

• Xerox do 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.  

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 perceber o motivo das regras existirem, além de reforçar os valores, a importância da par-
ticipação, o respeito e o senso de justiça. Para isso, a turma deve ser dividida em grupos de 4 ou 
5 estudantes. Entregar para cada equipe uma folha de papel ofício A4 e caneta hidrocor. Explicar 
que cada equipe deverá desenhar um barco, porém cada integrante da equipe só poderá fazer 
um traço, de cada vez, para desenhar o barco. De forma que a continuidade do desenho sempre 
seja executada por outro colega da equipe. Para facilitar o acompanhamento da atividade e visu-
alização da contribuição de cada estudante para a elaboração do desenho, disponibilize 1 caneta 
hidrocor, de cor diferente, para cada integrante da equipe. Após a conclusão da atividade, verifi-
car se todos completaram o desenho. No segundo momento, os estudantes devem desenhar uma 
casa, seguindo as mesmas regras da atividade anterior e incorporando 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 deverão utilizar as 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, antes, com os estudan-
tes uma matriz dos objetos ou apresente uma imagem já pronta. 

É provável que a maioria dos grupos não consiga realizar a tarefa no tempo estipulado. Neste caso 
o educador poderá dar um tempo a mais. O desafio do desenho é utilizar estratégias para superar 
essas limitações impostas pelas regras da atividade e atingir o objetivo. 

Ao final da atividade perguntar aos estudantes: O que acharam da sua equipe? Respeitar as re-
gras foi fácil ou difícil? Conseguiram desenhar os objetos, o que faltou? Caso tenham conseguido, 
o que acham que os ajudaram? Quais as dificuldades que sentiram? Perguntar: Podemos trazer 
essas experiências para o nosso cotidiano? Como?  Reforçar que todos nós somos diferentes e 
temos qualidades e aspectos a melhorar e que o convívio na sociedade se torna melhor quando 
são respeitadas as diferenças individuais e nossas atitudes são voltadas para a ajudar ao próximo. 

        

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. Dependemos uns dos outros para viver melhor. Neste 
sentido, a atividade tem o propósito de refletir sobre a importância da boa convivência e da qua-
lidade das nossas 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 quais os valores estão presentes 
em cada um destes segmentos, fazendo as anotações no anexo-A, para depois criarem uma cena 
teatral que retrate como cada um destes segmentos podem contribuir para a formação de pesso-
as mais justas, solidárias e compreensíveis. 

Observar se os estudantes conseguiram refletir sobre os limites da própria ação, que nem sempre 
se pode tudo e é necessário conviver em harmonia com as próprias limitações. 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 de-
senvoltura na apresentação constituem-se como pontos de avaliação para constatar o grau de 
entendimento dos estudantes a respeito do conteúdo da aula.

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

Atividade: Invertendo Papéis

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

10
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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.

Vale a pena ASSISTIR

11
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Anexo A - Valores Sociais

12

13

14



50 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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 cultivamos 
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 presente 
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 va-
lores 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.

Yves de La Taille, psicólogo e docente na Universidade de São Paulo, estudioso do desenvolvimen-
to moral, afirma que para um desenvolvimento saudável da moral não há que se reprimir os sen-
timentos 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 sentimen-
tos 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. 

AULA: VALORES HUMANOS E O "MELHOR 
MUNDO DO MUNDO".

15
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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 cultivamos 
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 presente 
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 va-
lores 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.

Yves de La Taille, psicólogo e docente na Universidade de São Paulo, estudioso do desenvolvimen-
to moral, afirma que para um desenvolvimento saudável da moral não há que se reprimir os sen-
timentos 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 sentimen-
tos 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. 

AULA: VALORES HUMANOS E O "MELHOR 
MUNDO DO MUNDO".

15

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

• Cartolina para confecção do painel;

• Pedaços de papel para escrita (3 pedaços para cada estudante);

• Caneta hidrográfica grossa para escrever;

• 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.

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-estar 
coletivo.

30 minutos

Atividade: Um mundo 
melhor.

Reflexão sobre a pergunta: Um mundo 
melhor pode acontecer sem que as pessoas 
sejam 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 seguinte 
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

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre o estado de felicidade. O que é? Como acontece?

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?

Em seguida questione os estudantes para que eles respondam: Um acontecimento da sua vida 
que o fez muito feliz. Novamente, as respostas serão afixadas no painel. Ao final convide os es-
tudantes a lerem todas as respostas colocadas no painel. Incite-os a refletirem e discutirem quais 
situações descritas se referem à posse de algo, quais se referem a sentimentos e a outros tipos 
que surgirem. Questione quais as sensações, emoções e sentimentos seriam os mais passageiros, 
ou seja, momentâneos e quais seriam mais perenes. Na sequência os estudantes devem respon-
der a uma última questão: Já fui muito feliz fazendo alguém feliz? Como foi isso? Ao final, faça a 
mesma coisa, colocando as respostas no painel.  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 consiste num estado de satisfação pelo bem que, por 
exemplo, podemos fazer ao outro.  Parece difícil essa construção do conceito de felicidade, mas 
vale a pena questionar os estudantes se felicidade é ter ou ser. Se ela é a representação de algo 
que se tem, desejado ou é a trajetória até conseguir algo. 

        

• Relacionar a felicidade individual e a do outro com a possibilidade de construção de 
um mundo melhor.

Atividade: O que é ser feliz? 

Objetivo

Desenvolvimento

Atividade: Um mundo melhor

Objetivo
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A partir da leitura das definições de felicidade apresentadas pelos estudantes, organize a turma 
numa Roda de Conversa e lance a questão para discussão: Um mundo melhor pode acontecer 
sem que as pessoas sejam felizes? O objetivo, nesse momento, é que os estudantes reflitam so-
bre a relação entre a felicidade pessoal e sua relação com o bem estar coletivo. Isso tem relação 
com a realização pessoal de cada um quando ela perpassa, também, pela satisfação de se fazer 
algo bom para, se não para o mundo todo, para um grupo de pessoas. Após a apresentação e 
discussão das diferentes opiniões dos estudantes, proponha a elaboração coletiva de uma frase 
que resuma as ideias expostas. Pode ser iniciada com a frase O MELHOR MUNDO DO MUNDO...

        

• Pensar na possibilidade de resolver alguns problemas a partir do apoio de outras pessoas.

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 
provocam muitos dos problemas de nosso dia a dia. E que devem enchê-las. (Sugestão de pala-
vras: desinteresse, inveja, ressentimentos, competição, grosseria, desonestidade, egoísmo, intri-
gas, fofocas, inimizade etc.). Disponha os estudantes numa Roda de Conversa, em pé, e orientem 
para que joguem suas bexigas para o ar. Não podem deixá-las cair no chão. Devem evitar a queda 
tocando as bexigas com várias partes do corpo. Depois de um tempo, peça a alguns participantes 
que joguem suas bexigas para o centro da roda e oriente que os outros colegas que as joguem 
para o alto enquanto eles 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. Quando não for mais possível que um número de estudantes 
mantenham todas as bexigas no ar, retome a organização dos estudantes para a Roda de Con-
versa e peça a eles que relatem 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 
deve estourar sua bexiga e visualizar os sentimentos que tinha dentro dela para que mencione um 
sentimento que se opõe ao descrito no pedaço de papel. Na lousa o educador deve escrever cada 
um deles mencionados pelos estudantes para que eles visualizem sempre o lado bom das nossas 
emoções e sentimentos, o que faz: O MELHOR MUNDO DO MUNDO!

        

Desenvolvimento

Atividade: Dinâmica dos problemas

Objetivo

Desenvolvimento
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• Expressar as ideias suscitadas pelas atividades anteriores através de diferentes lingua-
gens 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 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 explique, se preciso, as relações 
que estabeleceram.

Ao final peça para os estudantes expressarem o que sentiram durante as atividades, escolhendo 
uma palavra que resuma isso. Observe as posturas e grau de envolvimento dos estudantes em 
relação a tudo o que foi proposto na aula. É importante fazer registro dos valores mencionados 
pelos estudantes para trabalhá-los como mola motriz nos próximos encontros. Lembre-se que a 
proposta é que os estudantes a cada aula incorpore novos valores ao seu repertório. 

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.

Atividade: Diferentes linguagens

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

16
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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.

Vale a pena ASSISTIR

17
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AULA: SOLIDARIEDADE: UM ENORME  
BEM-QUERER PELO OUTRO E PELO MUNDO. 

18

“
”

 Se temos de esperar,  
que seja para colher a semente boa  
que lançamos hoje no solo da vida.  

Se for para semear,  
então que seja para produzir  

milhões de sorrisos,  
de solidariedade e amizade. 

Cora Coralina
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AULA: SOLIDARIEDADE: UM ENORME  
BEM-QUERER PELO OUTRO E PELO MUNDO. 

18

“
”

 Se temos de esperar,  
que seja para colher a semente boa  
que lançamos hoje no solo da vida.  

Se for para semear,  
então que seja para produzir  

milhões de sorrisos,  
de solidariedade e amizade. 

Cora Coralina

Solidariedade, termo muito escutado nos discursos pessoais, nos das instituições sociais e dos 
políticos. Mas como é compreendida, como uma palavra que cada vez mais está presente nas 
manifestações que visam o alcance de um mundo melhor?

De algumas pessoas ouvimos o uso da palavra como sinônimo de caridade, ou seja, a ação de 
ajuda aos que necessitam de algo, seja material ou não. 

No entanto, os termos solidariedade e caridade têm interpretações diferentes. Podemos compre-
ender caridade como ação de bondade motivada pela compaixão pelo outro a quem ajudamos. 
É uma ação vertical, em uma relação que se estabelece entre sujeitos que, no momento em que 
o ato caridoso acontece, ocupam níveis diferentes: o que presta a caridade é, nas determinadas 
situações, superior ao que recebe a caridade.

O mundo não viveria sem a caridade. Em muitas fases da vida, todos sentimo-nos frágeis, com di-
ficuldades para enfrentar e resolver conflitos que nos são colocados. E como é bom poder contar 
com amigos e até desconhecidos que praticam a caridade conosco!

Mas solidariedade vai muito além. Ela inclui a caridade, mas se estabelece em uma relação de 
igual para igual, que tem uma meta, um propósito comum que inclui adesão, justiça, reciprocida-
de e cooperação.

Ser solidário não é fazer o bem a outro. É fazer o bem a todos, inclusive a si próprio, pois a solida-
riedade é o que oferece coesão às relações interpessoais. Se não existisse, seríamos um “amon-
toado” de ações individuais, desconectadas entre si e, fatalmente, sem condições de garantir a 
sobrevivência de todos.

• Estimular a solidariedade como elemento importante na estruturação do Projeto 
de Vida.

• Folhas com situações-problema e espaço para anotações (uma por grupo).

• Lápis, caneta para cada estudante. 

• Sala de aula com computadores e Programas Paint brush e Movie Maker instalados.

Objetivo Geral

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Quando todos 
estão ligados. Aplicação do Jogo: Sentar em grupo. 20 minutos

Atividade: Solidariedade, 
quando? Resolução de situações-problema. 25 minutos

Atividade: Ser solidário é...

Levantamento de situações do cotidiano, 
em que há solidariedade.

Elaboração das cenas que sintetizem as 
situações de solidariedade.

40 minutos

Avaliação. Discussão e conclusões sobre solidariedade. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre a necessidade de agir em comunhão com os objetivos de uma maioria 
sendo solidário.  

Jogo - SENTAR EM GRUPO 

No livro “100 jogos para grupos: uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e clínicas”, 
de Ronaldo Yozo, são apresentadas diversas dinâmicas de sensibilização. A atividade “Sentar em 
grupo” é uma boa representação física de ação coletiva voltada para um objetivo comum, que pode 
ser aproveitada para a análise de situações sociais que se alcançam por meio da solidariedade.

O objetivo do jogo é que todo o grupo consiga sentar-se em círculo, de uma só vez, mantendo 
o equilíbrio.

Os estudantes formam um círculo em pé, voltados para dentro dele. Em seguida, todos viram para 
a direita, de modo que cada um fique de frente para as costas do colega, como numa fila circular. 

Roteiro

Atividade: Quando todos estão ligados – Sentar em grupo 

Objetivo

Desenvolvimento
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Cada um deve juntar a ponta dos pés nos calcanhares do colega a sua frente, colocando as mãos 
na cintura dele. 

Conte até três, pausadamente, e oriente para que cada um se sente nos joelhos de quem está 
atrás. Todos ao mesmo tempo. Se alguém perceber que vai perder o equilíbrio, deve comunicar 
imediatamente ao grupo. Deve-se tentar o equilíbrio do grupo tantas vezes quantas forem neces-
sárias. Quando o equilíbrio for obtido, o que significa a coesão do grupo, solicite que todos soltem 
a mão direita e levantem o braço para o alto. Em seguida, a mesma coisa com a mão esquerda e 
que permaneçam assim por alguns segundos.

Finalmente, peça a todos que coloquem as mãos na cintura do colega à frente e, após a contagem 
de até três, que todos se levantem ao mesmo tempo, vagarosamente. Repete-se o mesmo pro-
cesso, porém com os olhos fechados.

O grupo perceberá que o equilíbrio conjunto impede que alguém caia ao chão. É importante 
distribuir as pessoas de acordo com o peso e altura proporcionais, para que possam sentar-se 
com tranquilidade. 

Numa Roda de Conversa, devem discutir sobre o que fez com que o grupo se mantivesse sem cair, 
enfatizando-se o apoio que as ações coletivas deram ao movimento, ou seja, a solidariedade que 
se estabeleceu entre todos para que o objetivo fosse atingido.

        

• Tomar decisões sobre ser solidário em situações que os próprios interesses se chocam 
com as necessidades dos outros.

Cada grupo de quatro estudantes escolherá uma situação-problema, entre as listadas abaixo, a 
fim de propor soluções em que a solidariedade seja o caminho para tal.

Situação 1 – Estamos no mês de maio. Todos da turma já se conhecem, têm suas preferências e 
definiram seus grupos de relacionamento na classe. Um estudante novo, vindo de outra cidade, 
é matriculado. Em seu primeiro dia de aula, tenta se aproximar dos colegas, conversar, apresen-
tar-se, mas ninguém parece estar a fim de conhecê-lo. Como ajudá-lo a se integrar na turma e se 
sentir pertencente a ela?

Situação 2 – No final do ano haverá um exame de seleção para os interessados em ingressar em 
um curso de fundamental importância para aqueles que pretendem desenvolver-se profissional-
mente na aeronáutica. As vagas são limitadas e só ingressarão os que obtiverem melhor coloca-
ção nos exames. 

Atividade: Solidariedade, quando?

Objetivo

Desenvolvimento
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José é um bom estudante, esforçado, estudioso e desde pequeno cultiva o sonho de ser aeronau-
ta. Certamente vai inscrever-se para a seleção, mas enfrentará um grande problema: sua dificul-
dade em Matemática.

Vocês também pretendem se inscrever para o mesmo concurso. José vem pedir sua ajuda, pois 
sabe que vocês são muito bons justamente em Matemática. Como ser solidário nessa situação?

Situação 3 – Vocês estão em um ônibus lotado e terão que atravessar um longo percurso. Há uma 
disputa grande para conseguir sentar nas cadeiras que são desocupadas a cada ponto de para-
da. Quando aparece uma cadeira vazia, vocês já cansados de ficar em pé, avistam uma mulher 
entrando no ônibus, com uma criança no colo, carregada de sacolas. Permanecem em pé para 
que a mulher se sente. Mas, nesse meio tempo, um homem se aproveita da demora da decisão e 
rapidamente ocupa o lugar destinado à mulher, apesar de ter presenciado sua dificuldade para se 
equilibrar com tantas coisas a carregar. Como ser solidário com ela?

Situação 4 – O espaço livre da escola, o pátio, é compartilhado, durante os intervalos, com os 
estudantes de todas as idades: desde o 1º até o 9º ano. É óbvio que há insatisfação de todos os 
lados. Os pequenos querem correr, brincar, pular; enquanto os mais velhos gostariam de ter esse 
espaço para conversar, formar grupos de música, jogar jogos de tabuleiro. Enfim, os interesses se 
desencontram. Como ser solidário para buscar soluções para esses conflitos?

Após a resolução das 4 situações-problema, os estudantes devem compartilhar seus resultados. 
Depois de ouvirem as soluções propostas, os grupos terão oportunidade de contribuir com su-
gestões que promovam, ainda mais, as ações de solidariedade, especialmente porque algumas 
situações apresentadas colocam em choque os interesses pessoais.

        

• Refletir situações cotidianas que requerem a solidariedade.

1º Momento 

Em grupos de quatro pessoas, os estudantes retratarão situações do cotidiano, de dentro ou de 
fora da escola, que são mais bem resolvidas quando há solidariedade. Importante lembrar aos 
estudantes que não se trata de caridade, mas de apoio e envolvimento para resolver junto algum 
problema. Após discutirem e decidirem por uma situação, cada grupo deve formular uma frase, 
cujo início é “Ser solidário é...”

Atividade: Ser Solidário é...

Objetivo

Desenvolvimento
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Após a elaboração das frases, os estudantes farão a apresentação. Ainda nos mesmo grupos, os 
estudantes vão desenhar utilizando a ferramenta em Paintbrush cenas que sintetizem as situações 
imaginadas na atividade anterior.

Ao terminarem os desenhos precisam gravar a sequência dos desenhos utilizando a ferramenta 
em Moviemaker, sempre iniciando pela frase “Ser solidário é...

2º Momento 

Ao final, os estudantes devem projetar seus filmes para os demais grupos.

Retome a primeira atividade “Sentar em grupo” e promova uma discussão sobre como os estudan-
tes relacionam o que sentiram nessa atividade com o que produziram na atividade Ser Solidário é...

A intenção é de que confirmem que quando as coisas são realizadas em grupo, de forma solidária, 
tornam-se mais fáceis e verdadeiras. É importante observar, também, como participaram das ati-
vidades em grupo, a fim de que utilizem a solidariedade durante a execução do que foi proposto 
nas aulas.

ÉMILE DURKHEIM: OS TIPOS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.8

Paulo Silvino Ribeiro*

Ao se debruçar sobre o estudo da sociedade industrial do século XIX, Émile Durkheim percebeu a 
importância de se compreender os fatores que explicariam a organização social, isto é, compreen-
der o que garantia a vida em sociedade e uma ligação (maior ou menor) entre os homens. Chegou 
à conclusão de que os laços que prenderiam os indivíduos uns aos outros nas mais diferentes 
sociedades seriam dados pela solidariedade social, sem a qual não haveria uma vida social, sendo 
esta solidariedade do tipo mecânica ou orgânica.

Mas o que seria a solidariedade social? Para compreendê-la é preciso levar em consideração as 
ideias de consciência coletiva (ou comum) e consciência individual, também estudadas por esse 
autor. Cada um de nós teria uma consciência própria (individual) a qual teria características pe-
culiares e, por meio dela, tomaríamos nossas decisões e faríamos escolhas no dia a dia. A consci-
ência individual estaria ligada, de certo modo, à nossa personalidade. Mas a sociedade não seria 
composta pela simples soma de homens, isto é, de suas consciências individuais, mas sim pela 
presença de uma consciência coletiva (ou comum). A consciência individual sofreria a influência 
de uma consciência coletiva, a qual seria fruto da combinação das consciências individuais de 
todos os homens ao mesmo tempo. A consciência coletiva seria responsável pela formação de 
nossos valores morais, de nossos sentimentos comuns, daquilo que temos como certo ou errado, 
honroso ou desonroso e, dessa forma, ela exerceria uma pressão externa aos homens no momen-
to de suas escolhas, em maior ou menor grau. Ou seja, para Durkheim a consciência coletiva diria 
respeito aos valores daquele grupo em que se estaria inserido enquanto indivíduo, e seria trans-

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador
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mitida pela vida social, de geração em geração por meio da educação, sendo decisiva para nossa 
vida social. A soma da consciência individual com a consciência coletiva formaria o ser social, o 
qual teria uma vida social entre os membros do grupo.

Assim, podemos afirmar que a solidariedade social para Durkheim se daria pela consciência co-
letiva, pois essa seria responsável pela coesão (ligação) entre as pessoas. Contudo, a solidez, o 
tamanho ou a intensidade dessa consciência coletiva é que iria medir a ligação entre os indiví-
duos, variando segundo o modelo de organização social de cada sociedade. Nas sociedades de 
organização mais simples predominaria um tipo de solidariedade diferente daquela existente em 
sociedades mais complexas, uma vez que a consciência coletiva se daria também de forma di-
ferente em cada situação. Para compreendermos melhor, basta uma simples comparação entre 
sociedades indígenas do interior do Brasil com sociedades industrializadas como as das regiões 
metropolitanas das principais capitais. O sentimento de pertencimento e de semelhança é muito 
maior entre os índios ao redor de um lago quando pescam do que entre os passageiros no metrô 
de São Paulo ao irem para o trabalho pela manhã. Dessa forma, segundo Durkheim, poderíamos 
perceber dois tipos de solidariedade social, uma do tipo mecânica e outra orgânica.

Numa sociedade de solidariedade mecânica, o indivíduo estaria ligado diretamente à sociedade, 
sendo que enquanto ser social prevaleceria em seu comportamento sempre aquilo que é mais 
considerável à consciência coletiva, e não necessariamente seu desejo enquanto indivíduo. Con-
forme aponta Raymond Aron em seu livro As etapas do pensamento sociológico (1987), nesse 
tipo de solidariedade mecânica de Durkheim, a maior parte da existência do indivíduo é orientada 
pelos imperativos e proibições sociais que vêm da consciência coletiva.

Segundo Durkheim, a solidariedade do tipo mecânica depende da extensão da vida social que a 
consciência coletiva (ou comum) alcança. Quanto mais forte a consciência coletiva, maior a inten-
sidade da solidariedade mecânica. Aliás, para o indivíduo, seu desejo e sua vontade são o desejo 
e a vontade da coletividade do grupo, o que proporciona uma maior coesão e harmonia social.

Este sentimento estaria na base do sentimento de pertencimento a uma nação, a uma religião, 
à tradição, à família, enfim, seria um tipo de sentimento que seria encontrado em todas as cons-
ciências daquele grupo. Assim, os indivíduos não teriam características que destacassem suas 
personalidades, como apontamos no exemplo dado em relação à tribo indígena, por se tratarem 
de uma organização social “mais simples”.

Na construção de sua teoria, Durkheim também demonstrou como seriam as características ge-
rais das sociedades de solidariedade do tipo orgânica. Para tanto, seria necessário compreender-
mos antes de tudo a ideia de divisão do trabalho social. Ao passo que o capitalismo se desenvolve 
e a produção em larga escala começa, os meios de produção foram se ampliando e requerendo 
cada vez mais funções especializadas. Além disso, e mais importante, as relações interpessoais 
necessárias à vida conforme aumentavam. Ampliava-se, dessa forma, a divisão do trabalho social, 
consequência do desenvolvimento capitalista, o que daria condições para o surgimento das socie-
dades com solidariedade do tipo orgânica.

Na solidariedade orgânica, ainda segundo Aron, ocorre um enfraquecimento das reações cole-
tivas contra a violação das proibições e, sobretudo, uma margem maior na interpretação indivi-
dual dos imperativos sociais. Na solidariedade orgânica ocorre um processo de individualização 
dos membros dessa sociedade, os quais assumem funções específicas dentro dessa divisão do 
trabalho social. Cada pessoa é uma peça de uma grande engrenagem, na qual cada um tem sua 
função e é esta última que marca seu lugar na sociedade. A consciência coletiva tem seu poder 
de influência reduzido, criando-se condições de sociabilidade bem diferentes daquelas vistas na 
solidariedade mecânica, havendo espaço para o desenvolvimento de personalidades. Os indiví-
duos se unem não porque se sentem semelhantes ou porque haja consenso, mas sim porque são 
interdependentes dentro da esfera social.
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Não há uma maior valorização daquilo que é coletivo, mas sim do que é individual, do individualis-
mo propriamente dito, valor essencial – como sabemos – para o desenvolvimento do capitalismo. 
Contudo, apenas enquanto observação, é importante dizer que, ainda que o imperativo social 
dado pela consciência coletiva seja enfraquecido numa sociedade de solidariedade orgânica, é 
preciso que este mesmo imperativo se faça presente para garantir minimamente o vínculo entre 
as pessoas, por mais individualistas que sejam. Do contrário, teríamos o fim da sociedade sem 
quaisquer laços de solidariedade.

Diferenças à parte, podemos afirmar que tanto a solidariedade orgânica como a mecânica têm em 
comum a função de proporcionar uma coesão social, isto em uma ligação entre os indivíduos. Em 
ambas existiram regras gerais, a exemplo de leis sobre direitos e sanções. Enquanto nas socieda-
des mais simples de solidariedade mecânica prevaleceriam regras não escritas, mas de aceitação 
geral, nas sociedades mais complexas de solidariedade orgânica existiriam leis escritas, aparatos 
jurídicos também mais complexos. Em suma, Émile Durkheim buscou compreender a solidarie-
dade social (e suas diferentes formas) como fator fundamental na explicação da constituição das 
organizações sociais, considerando para tanto o papel de uma consciência coletiva e da divisão 
do trabalho social.

*Paulo Silvino Ribeiro - Colaborador Brasil Escola

Bacharel em Ciências Sociais pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

Mestre em Sociologia pela UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

Doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

Livro: 100 jogos para grupos: uma abordagem psicodramática 
para empresas, escolas e clínicas.

YOZO, Ronaldo Y. K. 100 jogos para grupos: uma abordagem 
psicodramática para empresas, escolas e clínicas. São Paulo: 
Ágora, 1996.

Na Estante

Vale a pena LER
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Filme: Up, Altas Aventuras

Carl Fredricksen e Russell formam uma bela 
dupla. A princípio, o menino Russell parece 
ameaçar todos os planos de fuga do senhor 
Fredricksen, que tenta livrar-se de uma per-
seguição injusta amarrando milhares de 
balões voadores a sua casa. Ao conseguir 
alçar voo, descobre um passageiro intruso, 
Russell, um menino de 8 anos, que também 
quer participar da aventura.

Entre muitas ameaças, surpresas, desencontros, os dois descobrem-se amigos e conseguem 
realizar seus sonhos em virtude da solidariedade mútua que constroem ao compartilhar 
inúmeras situações adversas.

Vale a pena ASSISTIR

20
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Vivemos em um mundo cercado de tecnologias, de conhecimento. Desde os primeiros anos de 
nossas vidas precisamos estar prontos para aprender. Não sobreviveremos se desviarmos de co-
nhecer e viver a vida. Precisamos saber das coisas que nos cercam, dos ambientes em que vive-
mos e das maneiras como sobreviver e interagir em nossa sociedade. A globalização dos meios 
tecnológicos como a Internet, a computação eletrônica, as novas descobertas físicas e químicas 
que a cada dia surgem no mundo nos alertam para uma necessidade básica primordial que é a 
busca de novos conhecimentos. Aprender a falar, a escrever e a interpretar são princípios básicos, 
se quisermos participar do cotidiano de uma sociedade. Aprendemos a aprender, precisamos lidar 
com prazeres e dificuldades que possam aparecer em nossa caminhada.9

A vida é um processo de constantes mudanças, em que acontecimentos do dia a dia vão aos 
poucos compondo a nossa história. Quando aprendemos algo novo, estamos nos transformando 
um pouquinho na pessoa que seremos no futuro. Nesse sentido, estas aulas propõem apresen-
tar a importância da aprendizagem constante e da aplicabilidade do conhecimento no cotidiano 
como ferramentas de transformação humana, além de despertar em cada estudante a vontade 
de aprender, ajudando-o a desenvolver a própria opinião e o pensamento crítico.

AULA: É PRECISO SABER SOBRE O SABER! 

21
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• Refletir sobre a importância do aprendizado constante e de como aplica-lo na 
própria vida; 

• Descobrir a importância de aprender a aprender para construir a própria opinião e o 
pensamento crítico.

• Caneta, lápis e borracha para todos;

• 10 pincéis marcadores permanentes - preto (pilot);

• 8 cópias do Anexo A; 

• 8 cópias do Anexo B;

• 5 recortes de Jornais de cada Caderno temático: Esporte, Cidadania, Economia, Política, 
Informática, Turismo, Cultura e Notícias Internacionais;

• 1 papel madeira A2 (1mm);

• 1 Cola branca.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Cada matéria no 
seu lugar, assim é que faz 
um Jornal!

1º momento: Explicação sobre os cadernos 
ou editoriais dos jornais. Trabalho em grupo 
sobre algumas notícias dos jornais.

2º momento: Apresentação das notícias 
de jornal e registro do que tem em comum 
entre as matérias apresentadas. 

Dar sugestões para melhorar o próprio 
Editorial.

45 minutos

Atividade: Jornal da turma.
Criação do jornal da turma com seções 
diversificadas, a partir da elaboração de 
reportagens por equipes.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Diferenciar os diversos tipos de caderno do jornal e analisá-los criticamente;

• Identificar as estratégias utilizadas pela mídia na elaboração do jornal.

1º Momento 

Na sociedade contemporânea, o acesso rápido à informação é garantido pela internet e pelos 
meios de comunicação. Neste cenário, os estudantes precisam aprender a filtrar as informações 
disponíveis que sejam úteis e interessantes para construção do seu projeto de vida. 

O propósito desta atividade é estimular a capacidade de reflexão e argumentação dos estudantes, 
através da compreensão e análise das diferentes informações encontradas nos cadernos ou edi-
toriais dos jornais. É importante explicar que os cadernos ou editoriais são partes que compõem 
o jornal para organizar as informações, com o intuito de facilitar a procura por um assunto espe-
cífico. O conteúdo editorial dos jornais costuma ser dividido em diferentes cadernos temáticos. 

Com a finalidade de dividir a turma em grupos, escrever na lousa alguns exemplos destes ca-
dernos: Esporte, Cidadania, Economia, Política, Informática, Turismo, Cultura e Notícias Interna-
cionais.  Entregar de forma aleatória, aos estudantes, recortes de jornais com assuntos corres-
pondentes a estes Cadernos. Orientar para que façam a leitura silenciosa e em seguida, formem 
grupos a partir das temáticas dos cadernos expostas na lousa. Os estudantes que receberam as 
matérias do Caderno de “Esportes” formarão um grupo. Os que receberam reportagem do Cader-
no de “Cultura” formarão outro grupo e assim sucessivamente. 

2º Momento 

Cada integrante dos grupos terá que socializar a sua notícia. Logos após, o grupo anotará no 
Anexo A o tema de seu caderno, assim como o que há em comum entre as notícias recebidas. 
Os grupos deverão discutir algumas sugestões para a melhoria do seu Editorial e fazer o registro. 
Em seguida, deverão socializar para toda a turma as impressões do grupo. Ao final da atividade 
perguntar: O que podemos concluir com esta atividade? É importante que todos percebam a va-
riedade e a riqueza das informações, os objetivos das matérias, como também, a organização das 
informações nos jornais. O educador deverá recolher a atividade dos grupos para poder fazer uma 
leitura com mais calma e possíveis ajustes.

        

Atividade: Cada matéria no seu lugar, assim é que se faz um jornal! 

Objetivos

Desenvolvimento
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• Defender a importância da comunicação e da escrita para a ampliação do conhecimento;

• Explicar o papel da notícia e analisá-la de forma crítica. 

Saber comunicar-se nos diferentes contextos e situações amplia as possibilidades de relaciona-
mento social e de conhecimento. Esta atividade tem o intuito de estimular a comunicação e a 
busca pelo conhecimento, conduzindo os estudantes a refletirem sobre o papel da notícia e da 
importância de analisá-la de forma crítica. 

Pedir aos estudantes que formem os mesmos grupos da aula anterior. Entregar o Anexo A com 
os ajustes e o Anexo B. Explicar que o objetivo da atividade é criar um Jornal da Turma. Para isso 
os grupos terão que criar uma reportagem que tenha relação com o seu Caderno, levando em 
consideração, os registros feitos por eles na aula anterior, no Anexo A, sobre os pontos comuns 
presentes nas reportagens e as sugestões para a melhoria do Caderno. 

Logo após, o educador deverá recolher todos os textos jornalísticos (Anexo B) montar, coletiva-
mente, o Jornal da turma com seções diversificadas como um jornal de verdade. Para isso, pegar 
o papel madeira, dobrá-lo ao meio no sentido do comprimento e solicitar a algum estudante que 
escreva o nome do Jornal da turma, decidido coletivamente. Em seguida, colar as reportagens 
produzidas pelos estudantes. 

Logo após a conclusão do Jornal, é importante pedir aos grupos que façam um resumo da sua 
reportagem (O que pretendem transmitir para o leitor?) e comentem a experiência na produção 
da reportagem (Foi fácil falar sobre o assunto? Foi necessário buscar conhecimentos, informa-
ções? A reportagem contém apenas informações verídicas?), entre outras questões a critério 
do professor.  

Orientar e refletir com os estudantes sobre a importância de buscar o conhecimento, não acei-
tá-lo como algo pronto e acabado, reforçar que toda notícia, informação, reportagens são carre-
gadas de intenções, por isso, precisamos pesquisar a sua veracidade, para formar a nossa própria 
opinião e pensamento crítico.

Observar a capacidade de reflexão, de argumentação e de criticidade dos estudantes, através da 
produção da reportagem, como também, durante as apresentações e discussões. Observar tam-
bém, através das falas, se eles conseguem perceber a importância dos conhecimentos trabalhados 
na sala de aula para a vida e se reconhecem a importância de buscar o conhecimento para formar a 
própria opinião e pensamento crítico sobre as informações divulgadas pela mídia.

Atividade: Jornal da turma 

Objetivos

Desenvolvimento

Avaliação
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Filme: Margaret mee e a flor da lua

Origem: Nacional

Distribuidora: Bretz - Back Five

Idioma Original: Português - Dolby Digital 2.0

Legendas: Espanhol, Francês, Inglês, Português

Ano de Produção: 2013

País de Produção: Brasil

Sistema de Cores: Colorido

Formato da Tela: Fullscreen

Sistema: NTSC

Duração: 78 minutos

Margaret mee e a flor da lua é um documentário sobre a vida e a obra da botânica Marga-
ret Mee, que viveu no Brasil por 36 anos, onde realizou 15 expedições à Floresta Amazônica 
e deixou um importante e valioso legado iconográfico e artístico. O filme refaz os caminhos 
de Margaret até a flor da lua e, através de depoimentos e trechos de seus diários, mostra o 
amor da artista pela natureza, sua militância ecológica e seu pioneirismo, ao alerta para a 
necessidade de preservação do meio ambiente e da flora brasileira.

O Jornal na Produção de Conhecimento.10

Alice Ferry de Moraes

O jornal é um discurso que tem grande atrativo por expor a realidade e por ajudar a constituir o 
imaginário social de um grupo, ou seja, a elaborar e definir a imagem do mundo no qual alguém 
está inserido, dando a essa imagem um significado. 

O jornal, ao relatar acontecimentos diários, faz uso de vocabulários e noções já utilizadas para 
descrever e explicar a experiência comum e lhe dar sentido. O discurso jornalístico é norteado por 
macrocódigos (que são a língua, a cultura, a ideologia, as regras sociais do seu meio) e os micro-
códigos (que são os manuais de redação). O relato pressupõe um enunciador e um receptor e um 
código comum aos dois para que a comunicação se estabeleça. É criado pelo discurso jornalístico 
uma espécie de contrato de leitura entre ele e o leitor com referências ao suposto saber do leitor 
para que este identifique rapidamente o conteúdo. De maneira sutil é estabelecido o modo de 
leitura, que solicita uma compulsão que estrategicamente capta o leitor. 

Um dos elementos do contrato de leitura é a hierarquização dos acontecimentos que se dá na 
diagramação da primeira página, na estrutura do jornal em cadernos, seções e páginas. As ilustra-
ções também fazem parte do contrato de leitura. 

Na Estante

Vale a pena ASSISTIR
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Os desenhos e gráficos são utilizados de forma didática para tornar compreensível algo que não 
seja familiar ao leitor ou que substitua, de maneira imaginária, o relato e/ou foto não concretiza-
dos. As fotos, com a exposição de imagens, transformam-se em outro discurso sobre o mesmo 
fato, tão expressivo quanto o próprio texto. 

O discurso jornalístico desperta diversos interesses, motivações, necessidades em seus leitores. O 
conceito de knowledge gap estabelece que a informação não gera uma recepção imediata. A re-
cepção está diretamente ligada à esfera do conhecimento e a comunicação com o interesse e com-
petência no assunto. Uma notícia poderá ter diversas leituras, dependendo do grau de conheci-
mento e interesse do leitor. Aqui está um forte argumento para o uso do jornal por pesquisadores. 

O discurso jornalístico atrai pela sua linguagem simples, direta, em função da especificidade de 
uma temática, de seus virtuais leitores dando características próprias a cada tipo de jornal. 

A informação jornalística tem como características a periodicidade, a universalidade e a difusão 
coletiva sendo acessível àqueles que sabem ler. 

O jornal é valorizado pelo fato de ser impresso podendo ser guardado para posterior uso. É encon-
trado em bancas espalhadas por todas as cidades e a baixo custo. Pelo próprio tipo de informação 
que veicula, ou seja, factual e diária, o jornal acaba sendo, na maioria das vezes, o único meio de 
informação textual para algumas pessoas e o único meio de informação sobre alguns aconteci-
mentos. O jornal, como instituição, é um sujeito semiótico com sua individuação estabelecida 
através de seu estatuto, de seu produto e de sua razão social que, como uma marca, funcionam 
como sua identificação na sociedade. Seu produto, sob a forma escrita, é parte da cultura de um 
grupo e seu discurso cumpre o papel de formar e informar a sociedade. O jornal desta forma, é o 
espelho da sociedade na qual ele esta inserido. 

Ele informa, emociona, diverte, agrupa socialmente. Ele é um elemento de interação social e 
proporciona uma consciência que viabiliza a formação de uma identidade nacional. Os indivídu-
os utilizam suas informações para organizar sua vida pessoal, para formar opinião, para evitar 
situações inusitadas, para aumentar seu conhecimento e sua sociabilidade. O jornal abre espaço 
para diversas vozes da sociedade, inclusive de determinados segmentos sociais discriminados. 
Eles aparecem nas páginas de jornais, mesmo sob a forma de vítimas, como é o caso dos meninos 
de rua, e dos colonos sem terra. 

O jornal também é porta-voz do Estado. Este, por sua vez, passa a depender do discurso jornalís-
tico como apoio a seus grandes empreendimentos. 

Os meios de comunicação de massa, entre eles o jornal, provocaram alterações no interior da 
sociedade civil ao modificar as posições dos centros hegemônicos na cultura e expor os pontos 
fracos do Estado. 

As instituições passam a depender do jornal para atuarem com o respaldo da opinião pública por 
ele formada. 

A questão da cidadania está relacionada ao direito à informação. O cidadão procura inserir-se na 
sua realidade social e o caminho mais fácil e mais rápido é o jornal. Nele, o conhecimento é base-
ado no senso comum. 

A psicologia social trata o senso comum como uma espécie de epistemologia popular. Ele se cons-
titui de imagens e ligações mentais que os seres humanos estabelecem ao deparar-se com fenô-
menos diários. O senso comum passa a ser um tipo de conhecimento reconhecido por todos sem 
a necessidade de estudos. Antigamente o senso comum difundia-se pela oralidade das conversas 
e narrativas dos mais experientes. Hoje, o jornal é uma das formas de difusão do senso comum, 
que atua na circularidade entre o senso comum e outros tipos de informação, inclusive a científica, 
servindo como mediador comunicacional e participando na construção das representações sociais. 
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Dessa forma o jornal ratifica-se em um fenômeno informacional que estabelece a intertextualida-
de pela linguagem simples e pela circularidade do conhecimento entre as classes sociais. 

O jornal supre necessidades informacionais de ordem social e individual não apenas através do 
relato dos acontecimentos diários mas também através do jornalismo de serviço e o cultural. Ele 
é um elemento de ligação estratégica entre poder e saber estabelecendo normas de conduta 
pessoal e hábitos dentro de modelos culturais difundidos através de seu discurso que é eminen-
temente social. 

Todos os dias diversos fatos ocorrem nos mais variados setores de uma sociedade e apenas alguns 
se transformarão em notícias de jornal eternizando-se desta forma, ou seja, passando a integrar 
a história daquela sociedade. [...]
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Anexo A - Cada matéria no seu lugar, assim é que se faz um jornal!

Notícias 
Internacionais Cidadania

InformáticaPolítica

Esporte

Turismo

Cultura EconomiaJORNAL
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CADERNO TEMÁTICO

O que tem em comum nas informações deste Caderno?

Sugestões para a melhoria do Caderno:
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MANCHETE

REPORTAGEM

Anexo B - Jornal da Turma
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“Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: "Que tamanho tem o uni-
verso?” Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: "O universo tem o 
tamanho do seu mundo". Perturbada, ela novamente indagou: "Que tamanho tem meu mundo?" 
O pensador respondeu: "Tem o tamanho dos seus sonhos".

Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos se-
rão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. [...] 
Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, 
suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romances. 
A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos, jovens, e a ausência deles 
transforma milionários em mendigos faz dos jovens idosos. [...] Os sonhos trazem saúde para a 
emoção, equipam o frágil para ser autor da sua história, fazem os tímidos terem golpes de ousadia 
e os derrotados serem construtores de oportunidades.11

Sonhar é mobilizar a razão e a emoção frente aos novos desafios do futuro. Sendo assim, o pro-
pósito destas aulas é estimular os estudantes a pensarem nos seus sonhos e na importância de 
construir o seu Projeto de Vida. 

AULA: EU POSSO SER O QUE EU QUISER?  

23
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• Compreender a importância dos sonhos para a construção do projeto de vida;

• Despertar o interesse pela construção do Projeto de Vida;

• Estabelecer algumas perspectivas para o futuro.

• Caneta, lápis e borracha para todos;

• Caixa de Lápis de cor - 1 para cada 5 estudantes; 

• Caixa de Caneta hidrocor- 1 para cada 5 estudantes;

• Aparelho de som;

• CD Sons da Natureza – Tranquilidade. Azul Music Gravadora. Disponível em: <http://
www.azulmusic.com.br/produtos/ver/25/sons-da-natureza-tranquilidade.html>. 
Acesso em maio de 2015.  

• Atividade: Minha visão de futuro (Anexo A) – 1 Cópia para cada estudante;

• Atividade: Minhas escolhas, meu futuro (Anexo B) – 1 Cópia para cada estudante;

• Colchonete para os estudantes deitarem ou toalha grande trazida por cada estudante 
de casa;

• Sala livre sem obstáculos para os estudantes circularem.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Minha visão  
de futuro.

Utilização da técnica do relaxamento para 
imaginar-se daqui a 10 anos. 45 minutos

Atividade: Meu Projeto  
de Vida.

Descrição de metas que ajudarão na cons-
trução do seu Projeto de Vida. 40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Pensar na importância de planejar o futuro;

• Demonstrar interesse pela construção do Projeto de Vida.

O propósito desta atividade é levar os estudantes a pensarem no seu futuro, utilizando-se da 
técnica de relaxamento, no qual eles irão imaginar-se daqui a 10 anos através de uma viagem 
imaginária conduzida pelo educador.  

Numa sala livre sem obstáculos, pedir para os estudantes escolherem um lugar para deitar-se 
no colchonete ou na toalha trazida de casa. É interessante diminuir a luminosidade da sala para 
deixar o ambiente mais aconchegante e tranquilo. Explicar aos estudantes que eles vão fazer uma 
viagem ao futuro. Para isso, é necessária muita atenção e concentração. Cabe ao educador nes-
te momento orientar o pensamento dos estudantes. É necessário fazer algumas perguntas que 
possam ajudá-los a se imaginar daqui a dez anos, por exemplo: Agora que você avançou dez anos 
na sua vida, como você está se vendo? Questionar também sobre sua profissão, o emprego que 
trabalha, seus estudos, como é a sua família, o que possuem de mais valioso, etc. 

Em seguida, pedir que abram os olhos lentamente e realizem a atividade “Minha visão de futuro” 
(Anexo A) na qual devem descrever tudo o que imaginaram durante a sessão conduzida pelo edu-
cador. Orientá-los que no centro da figura, devem escrever o que consideram o mais importante; 
os demais aspectos de suas vidas podem ser distribuídos nas nuvens menores. Depois deve ser 
aberto espaço para os estudantes livremente exporem os seus comentários. É importante chamar 
a atenção para o aspecto que apareceu no centro da figura da atividade e como ele se relaciona 
com os outros pontos – nuvens. Este exercício inicia o processo de reflexão dos estudantes acerca 
de suas perspectivas de futuro e a importância da construção do seu Projeto de Vida para reali-
zação dos sonhos. 

        

• Estabelecer relações entre sonhos e Projeto de Vida;

• Discutir a importância do projeto de vida na construção do próprio futuro.

Atividade: Uma viagem ao futuro

Objetivos

Desenvolvimento

Atividade: Minhas escolhas, meu futuro

Objetivos
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O propósito desta atividade é refletir com os estudantes sobre a importância do Projeto de Vida 
para realização dos sonhos. Para isso, entregar a atividade “Meu Projeto de Vida” (anexo B) para 
que eles posam construir sua visão de futuro a partir do que descreveram na atividade anterior e 
tentarem estabelecer alguns objetivos que correspondam ao que desejam alcançar. 

Lembrar que toda visão de futuro é expressão de um desejo, de um sonho e consequentemente, 
reflete também os valores pessoais que integra cada pessoa. A visão de futuro não deve ser for-
mulada tomando como referência a condição de vida atual dos estudantes – “o que quero ser é o 
que vai gerar mudanças no quem eu sou”. Quanto aos objetivos a serem formulados por cada um, 
eles devem ser claros, descritos com a maior precisão possível, exequíveis e passíveis de se avaliar 
concretamente ao final de um período. Ao final, os estudantes que quiserem podem socializar 
suas projeções. 

Avalie o grau de envolvimento dos estudantes durante as atividades e como eles se projetam no 
futuro. Para isso eles precisam ser capazes de transformar o sonho em visão de futuro. Isto impli-
ca no conhecimento profundo de si e na capacidade de pensar naquilo que ainda não são, mas no 
que podem ser. A autoestima neste sentido, é fundamental para a construção da visão de futuro.   

Livro: Desistir Nunca – O caminho é longo, mas a vitória é certa. 

Autor: Raphael Gouvea Monteiro.

Número de páginas: 240 

Edição: 1 (2013) 

ISBN: 978-85-913422-2-8 

Formato: A5 148x210 

Acabamento: Brochura c/ orelha 

Tipo de papel: Offset 75g

O livro Desistir Nunca incentiva o leitor a lutar pelos seus sonhos e reforça que é preciso 
muita determinação, garra, disciplina, paciência, estratégias e acima de tudo, um direciona-
mento para iniciar a trajetória para a realização. O livro traz várias histórias reais, exemplos 
de sucesso, experiências de vida e centenas de frases motivacionais. Tudo isso organizado 
em um roteiro que vai desde o sonho até a realização.

Desenvolvimento

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

24



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 79

Filme: Tudo por um sonho

Gênero: Drama

Direção: Curtis Hanson

Roteiro: BrandonHooper, Kario Salem

Fotografia: Bill Pope

Ano: 2012

País: Estados Unidos

Cor: Colorido

Distribuidora: Califórnia Filmes

Estúdio: Fox 2000 Pictures / Walden Media

O filme Tudo por um sonho, inspirado em fatos reais, conta a história de vida do surfista Jay 
Moriarity. O filme relata a preparação de Jay (Jonny Weston) para enfrentar uma das maio-
res ondas do Norte da Califórnia, conhecida como Mavericks. Para tal feito, Moriarity treina 
durante mais de um ano sob a tutela de Frosty Hesson (Gerard Butler), criando uma relação 
que transforma as vidas de ambos. Este filme traz uma grande lição para enfrentar o medo, 
a dor e a força necessária para lutar pelos seus sonhos o que reforça os objetivos das aulas.

Sonhar mais ou sonhar menos?12

Dirceu Benincá

Esse texto não fala de nada, ou de tudo pode falar. Vai do olhar. Pois, com sonho não se brinca, ou 
pode-se brincar? Depende de que sonho você tiver, disse-me Cornélio. Mas, pergunto eu: poderei 
sonhar à vontade, estando acordado? E terei liberdade de falar de tal assunto sem que seja mal 
interpretado pelos calculistas, economistas, cientistas, ecologistas, espiritualistas e outros tantos 
“istas” que se vão a perder de vista?

Sem sonho não se vai a lugar nenhum, embora só com ele a nenhum lugar se vai. Então, vamos 
combinar. Fica livre para sonhar e livre também para se expressar. Vale aqui e em qualquer cir-
cunstância o raciocínio embebido de poesia, pois com ela, ele parece ir mais longe, embora por 
perto se queira ficar. E o legado de Raul Seixas ainda está com prazo de validade: “Sonho que se 
sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade”.

O sonho é o resultado da associação de ideias, argumentou meu amigo João. Além disso, creio 
que os sonhos resultam da coligação das ideias com os desejos e com as necessidades. Entre-
tanto, a que se dará prioridade nesse mundo da complexidade? Poderá Edgar Morin nos ajudar 
a religar os saberes, os sonhos, as lutas e os valores? De longe, escreveu o velho amigo Dirk 
dizendo que sonho também é esperança. Quem não sonha não alimenta a esperança, fica es-
tagnado e morre. Lembrou o grande sonho de Jesus Cristo, resumido no amor doação e na vida 
em abundância para todos.

Vale a pena ASSISTIR
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Se sonharmos mais, teremos mais expectativas e mais desejo de conquistas? Em não se mate-
rializando nossos sonhos, aumentarão as chances de frustração, derrota e desolação. Ou não? 
Se sonharmos menos, as expectativas serão menores, como menores serão nossas chances de 
realização. Será que serão? E quem sonha menos será menos feliz do que quem sonha mais? A 
propósito, hoje a felicidade é vendida como mercadoria ou negada como tantos outros direitos. 
Porém, a felicidade não está no mercado, tampouco no íntimo narcisista dos viventes.

Entre tantos sonhos que são sonhados por nós humanos estão o de obter sucesso nos estudos, 
nos negócios, no amor, na saúde... Alcançar níveis mais elevados de satisfação, de paz, de segu-
rança etc. Entremeados a esses sonhos também buscamos um mundo melhor para todos, embora 
nem todos o busquem efetivamente. Dos sonhos à realidade - sim é verdade - há muitas vezes 
obstáculos gigantescos. Porém, que nos faria caminhar se não tivéssemos nossos olhos mirando 
o horizonte?

No meio do caminho, é claro, pode haver inúmeras pedras. Em última análise, perturbam a traje-
tória das nossas decisões e dificultam nosso percurso. Ocorre, inclusive, o que nos diz o escritor 
francês André Gide: “Há quem gostaria de melhorar os homens e quem estime que isso poderia 
acontecer melhorando antes as condições de vida. Mas, rapidamente se vê que uma coisa não 
anda sem a outra e não se sabe por onde começar”.

Em 1948 e em 1976 as Nações Unidas proclamaram extensas listas de direitos humanos. Contudo, 
a imensa maioria da humanidade só tem o direito de ver, ouvir e calar. Diante de tal cenário, Edu-
ardo Galeano escreveu: “Que tal começarmos a exercer o jamais proclamado direito de sonhar? 
Que tal delirarmos um pouquinho? Vamos fixar o olhar num ponto além da infâmia para adivinhar 
outro mundo possível”.

Pretendendo o sonho em realidade, entre outras belas coisas, ele diz: “O ar estará livre de todo 
o veneno que não vier dos medos humanos e das humanas paixões; as pessoas trabalharão para 
viver em vez de viver para trabalhar; os políticos não acreditarão que os pobres gostam de comer 
promessas; o mundo já não estará em guerra contra os pobres, mas contra a pobreza, e a indústria 
militar não terá outro remédio senão declarar-se em falência; a comida não será uma mercadoria 
e nem a comunicação um negócio, porque a comida e a comunicação são direitos humanos”.

Depois acrescenta: “Ninguém morrerá de fome, porque ninguém morrerá de indigestão; os me-
ninos de rua não serão tratados como lixo, porque não haverá meninos de rua; a educação não 
será privilégio de quem possa pagá-la; serão reflorestados os desertos do mundo e os desertos 
da alma; neste mundo confuso, cada noite será vivida como se fosse a última e cada dia como se 
fosse o primeiro”.

Todo mundo tem o seu sonho. Martin Luther King também o tinha. Por esses dias, na euforia da 
eleição de Barack Obama, ele foi relembrado. Luther King dizia: “Eu tenho um sonho que um dia 
esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença - nós celebraremos estas 
verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que 
minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas 
pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter”.

De quando em vez, é importante a gente se perguntar: qual o meu sonho? É melhor sonhar mais 
ou sonhar menos? No meio do emaranhado e da confusão, qual será a solução: sonhar pouco ou 
sonhar bastante? Diga-se o que se disser, ainda prefiro pensar com o célebre professor de medi-
cina e escritor francês Marcel Proust: “Se sonhar um pouco é perigoso, a solução para isso não é 
sonhar menos - é sonhar mais”.
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Anexo A 

Atividade: Minha Visão de futuro

Meus Sonhos

O que quero 

    ter e/ou ser?

Profissão

Relacionamentos

Espiritualidade

Família



82 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

       

Anexo B 

Atividade: Projeto de Vida

Meu
Sonho

Minha Visão
de Futuro

Meus Objetivos
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O filme "Céu de outubro" é uma excelente recurso para trabalhar situações em que os projetos de 
vida advindos de sonhos aparentemente improváveis podem ser buscados e desenvolvidos por 
meio de condições internas do sujeito, como a perseverança e o desejo da realização, assim como, 
de condições externas, o incentivo e a orientação adequada.

O que há dentro do protagonista e o que há fora dele cruzam-se e seguem em direção a um pro-
jeto único que é a construção de uma vida satisfatória, alicerçada na força do desejo da conquista 
de uma identidade.

Apesar da resistência imposta por uma tradição familiar, que determina indefinidamente a re-
petição de um destino aos seus descendentes, o protagonista ousa definir seu projeto de vida, 
contrariando as expectativas que recaem sobre ele. É a partir deste filme que vamos tratar com 
os estudantes sobre a importância de ter um projeto de vida para alcançar objetivos. 

AULA: ENTÃO É ASSIM, UM SONHO PODE  
SER REAL? 

26
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• Perceber a importância de ter um projeto de vida para realizar os sonhos.

• Filme O Céu de Outubro;

• Papel para escrita dos roteiros (sulfite ou papel com pautas);

• Cartolinas para cartazes - 1 por estudante;

• Lápis de cor ou canetas hidrográficas - 1 kit para cada 2 estudantes, com uso individual;

• Lápis preto - 1 por estudante;

• Câmera de filmagem ou celulares;

• Exemplos de alguns roteiros de filmes para inspirar os estudantes.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Roda de conversa 
- O que um filme com esse 
título pode nos dizer?

Questões sobre as expectativas dos estu-
dantes sobre o filme O Céu de Outubro. 5 minutos

Atividade: Filme – O Céu 
de Outubro.

Exibição do filme O Céu de Outubro até o 
final da aula - aproximadamente primeiros 
40 minutos do filme.

40 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Sensibilizar os estudantes em relação à mensagem do filme. 

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Roda de conversa – O que um filme com esse título pode 
nos dizer?

Objetivo
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Organizados numa Roda de Conversa, os estudantes devem ser instigados a responder questões 
que provoquem expectativas em relação ao filme, elaboração de hipóteses quanto ao seu conte-
údo e antecipações.

O título do filme é um elemento instigante, que permite pressupor hipóteses que serão confirma-
das ou contraditas. A possibilidade de antecipação pode criar um desejo de conhecer a obra até o 
final. Para isso, pergunte aos estudantes o que título "O Céu de outubro" os faz imaginar.

É importante antes do filme apresentar a ficha técnica do filme: o contexto de produção, como 
nome do diretor, país de origem, nomes dos atores, etc. O educador não pode esquecer de orien-
tar o olhar dos estudantes sobre o filme, que é o processo de realização de um projeto de vida.

        

Nessa parte o filme deverá ser assistido do início até o momento em que Holmer e seus amigos 
são presos devido à suspeita de terem incendiado uma floresta com seu foguete.

Após assistirem essa primeira parte do filme esclarecer para os estudantes que o filme terá con-
tinuidade nas próximas aulas.

Desenvolvimento

Atividade: Assistir à 1ª parte do filme  
(40 minutos, aproximadamente)
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Nas aulas anteriores os estudantes assistiram a 1ª parte do filme, em que todo conflito está posto. 
Homer deseja construir um foguete, quando observa o Sputnik, 1º satélite artificial, lançado pela 
União Soviética em 1957. Em uma cidade em que o trabalho principal é a extração do carvão, o 
adolescente e seus amigos deparam-se com forte pressão para que sigam o mesmo destino.

Muitos são os empecilhos enfrentados por eles, mas na 2ª parte o desfecho começa a se delinear 
pela persistência de Homer em alcançar seu sonho. 

AULA: TUDO DEPENDE DE COMO VOCÊ VÊ AS 
COISAS. (Continuação do filme O Céu de Outubro)

27
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Nas aulas anteriores os estudantes assistiram a 1ª parte do filme, em que todo conflito está posto. 
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União Soviética em 1957. Em uma cidade em que o trabalho principal é a extração do carvão, o 
adolescente e seus amigos deparam-se com forte pressão para que sigam o mesmo destino.

Muitos são os empecilhos enfrentados por eles, mas na 2ª parte o desfecho começa a se delinear 
pela persistência de Homer em alcançar seu sonho. 

AULA: TUDO DEPENDE DE COMO VOCÊ VÊ AS 
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27

• Perceber a importância de ter um projeto de vida para realizar os sonhos.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Filme O Céu de 
Outubro.

2ª parte - Continuação do filme O Céu de 
Outubro. 30 minutos

Atividade: A mensagem. Interpretação do filme O Céu de Outubro. 15 minutos

Atividade: O filme da  
minha vida.

Elaboração de um roteiro de filme sobre os 
sonhos e a vida. 25 minutos

Atividade: A filmagem. Filmagem de alguns roteiros produzidos 
pelos estudantes. 20 minutos

Atividade: Sessão Cinema. Exibição dos roteiros filmados. 40 minutos

Avaliação. Conversar com os estudantes. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

(Continuação e desfecho do filme)

        

• Refletir sobre como estruturar as ações do próprio projeto de vida.

Objetivo Geral

Roteiro

Atividade: O filme O Céu de Outubro 

Atividade: O filme O Céu de Outubro 

Objetivo
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Após final do filme cabe saber dos estudantes qual foi a mensagem mais marcante do filme para 
eles e qual a percepção de cada um sobre o sonho e a busca de sua realização.

        

• Iniciar o processo de construção do projeto de vida a partir do planejamento das 
próprias ações. 

Tomando como base o enredo de “O céu de outubro”, os estudantes, individualmente devem criar 
um roteiro de um filme cujo tema será “O sonho da minha vida”. Para organizar a elaboração do 
roteiro é necessário que os estudantes definam algumas questões que servirão de planejamento 
para a criação do roteiro. São elas:

• Qual é o sonho da minha vida? (Apresentação do sonho/introdução);

• Como esse sonho surgiu? (Experiências, influências);

• O que tem favorecido ou pode favorecer a busca de sua realização? (Pessoas e/ou fatos);

• O que já fiz em direção à realização desse sonho? (Ações do passado e do presente);

• O que ainda devo fazer? (Planejamento do futuro);

• Como me vejo depois de realizar esse sonho? (Projeção do futuro).

Em seguida os estudantes devem divulgar o roteiro de seus filmes por meio de um cartaz e esco-
lherem alguns deles para ser filmado posteriormente. É importante que o educador leve para sala 
de aula alguns exemplos de roteiros de filmes.

        

• Criar uma pequena filmagem sobre alguns roteiros dos filmes escolhidos na aula anterior.

Desenvolvimento

Atividade: O filme da minha vida 

Objetivo

Desenvolvimento

Atividade: A Filmagem

Objetivo
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Os estudantes podem escolher a biblioteca ou outro local da escola para a filmagem do roteiro. 
Para isso é importante escolher antes os personagens, preparar os cenários e escrever as falas de 
cada personagem. O tempo limite de cada filme vai depender do número de roteiros escolhidos. 
Para a filmagem, caso não seja possível providenciar uma câmera é possível realiza-la por meio de 
celulares ou utilizando uma máquina fotográfica.

Dependendo do envolvimento da turma o educador pode propor a construção dos vídeos através 
de algumas ferramentas da internet, como: 

Animoto -  Permite a criação de vídeos a partir de fotos, músicas e textos. Com as imagens, o site 
pode produzir apresentações de slides animadas e vídeos também. A versão gratuita disponibiliza, 
porém, apenas 30 segundos de filme.

Video Scribe - Com uma coleção enorme de imagens e infinitas possibilidades de customização, é 
possível fazer um vídeo sem grandes dificuldades. Basta escolher um desenho, definir os textos e 
como eles vão aparecer, escolher a mão que faz o desenho e pronto! A ferramenta custa $29 por 
mês, mas oferece um período de teste em que se pode usar todas as suas funcionalidades.

GoAnimate - É uma grande biblioteca de imagens, animações, e infinitas opções de customização, 
através dela é possível criar histórias animadas e de forma rápida. A ferramenta também pode 
ser usada de forma colaborativa, permitindo que diversas pessoas acessem o projeto e trabalhem 
juntas. Ela também possui um tempo grátis para que testar suas funcionalidades.

        

• Socializar as produções dos vídeos criados na atividade anterior.

Em sala de aula ou no auditório, cada filme deve ser exibido para todos os grupos.

O educador deve procurar saber dos estudantes o que acharam das aulas e o que aprenderam 
sobre a importância dos sonhos e a construção de um projeto de vida. É importante registrar as 
principais falas dos estudantes que servirão de base para o desenvolvimento das próximas aulas.

Desenvolvimento

Atividade: Sessão de Cinema

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação
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Temos de dizer o óbvio: o futuro não está aqui.

É por isso que o futuro nos causa essa mistura de apreensão e esperança, de dúvida e confiança. 
Ele não está aqui. E ao mesmo tempo está para chegar. As frases feitas e os lugares-comuns que 
se referem ao futuro falam num “futuro incerto”, num futuro que “a Deus pertence”, num “futuro 
pela frente”, num “futuro promissor” e, quando estamos muito otimistas, achando que tudo vai 
dar certo, apostamos num “grande futuro pela frente” (outro pleonasmo, pois ninguém se refere 
a um grande passado pela frente...ou a um grande futuro que já aconteceu). 

O futuro, obviamente, é o que ainda não chegou. É a promoção que ainda não foi conquistada. É 
a aprovação de um projeto que ainda não foi anunciada pela diretoria. São as férias que ainda não 
chegaram. O futuro, grande ou pequeno, continua sempre à nossa frente.

Ao mesmo tempo, sabemos que o futuro chegará. O “amanhã” é algo que desponta. Essa outra 
frase feita, pura redundância – “amanhã será outro dia”, aponta para um tempo velho melhor do 
que o dia de hoje. A palavra “amanhã” vem do latim vulgar maneana, com sentido de um “bom 
amanhecer”, um dia novo, cheio de luz e possibilidades. (...).

O futuro não está aqui, ainda não chegou, mas em algum momento chegará. Mais cedo o mais 
tarde, o futuro se tornará presente. O futuro deixará de ser futuro assim que chegar. (...).

A cada minuto, o minuto futuro se transforma em minuto presente. E um novo minuto futuro se 
desloca para frente. Ou, como disse Millôr Fernandes, “nunca vi nada que tivesse acontecido no 
futuro”. De certo modo, o futuro é sempre alcançável e sempre inalcançável. É inalcançável como 
naquele paradoxo do filósofo grego Zenão, em que o grande guerreiro Aquiles, por mais que cor-
ra, não consegue ultrapassar uma simples tartaruga.

AULA: O QUE É O FUTURO?  

28
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Herói cheio de virtudes, ferocidade e paixão, Aquiles era alto, forte e veloz, habilidades valoriza-
das nas lutas corpo a corpo. Na Ilíada, Homero destaca-lhe a velocidade, dizendo que Aquiles era 
o guerreiro “dos pés ligeiros”. A tradição conta que se alimentava das entranhas dos leões, javalis 
e ursos para assimilar a energia vital desses animais, sua força, sua coragem, sua destreza. Para 
provar a tese de que o movimento era ilusório, Zenão imaginou uma corrida entre esse guerreiro 
veloz e uma tartaruga. Por considerar-se superior ao pobre animal, Aquiles lhe concede uma pe-
quena vantagem. A essa altura, porém, com esforço hercúleo, a tartaruga conseguiu percorrer um 
metro de caminho. Perplexo com a reação da tartaruga, Aquiles dá uma passada e cobre esse um 
metro, mas a tartaruga já avançou mais 20 centímetros, mantendo a primeira colocação. Aquiles 
cobre então esses 20 centímetros, mas a tartaruga já correu outros dez centímetros, garantindo a 
dianteira. Esses dez centímetros Aquiles consegue cobrir outra vez, mas outra vez a tartaruga se 
manteve à frente, avançando cinco centímetros... E assim sempre!

Aquiles precisa alcançar sua rival para ultrapassá-la. No entanto, toda vez que o grande guerreiro 
vai emparelhar com a tartaruga, esta já se adiantou um pouco mais. Por mais rápido que corra, 
a tartaruga continuará em movimento, e continuará em vantagem. Por menor que seja a fração 
de distância entre Aquiles e a tartaruga, sempre haverá uma distância a vencer. A eternidade é 
insuficiente para que o herói vença a disputa.

Essa é, de certo modo, a disputa entre o homem e o futuro. Por mais rápido que corramos o fu-
turo já se deslocou.

Ora, se futuro está sempre à nossa frente, se não está aqui, ao alcance da mão (e nunca estará), 
onde se encontrará ele, afinal? Em algum lugar fora do tempo, rindo-se de nosso ilusório desejo 
de alcançá-lo? Ou teremos de admitir, a inexistência do futuro? (...)13

Nesse sentido, esta aula busca levar os estudantes a compreender a importância de se pensar no 
futuro e de escrever o roteiro da própria história a partir da reflexão sobre as suas escolhas. 

• Refletir sobre a importância de pensar o futuro para a construção do Projeto de Vida.

• Materiais para Pintura: Papel Canson, aquarela, tinta guache e pincel – Para cada 
estudante. 

Objetivo Geral

Material Necessário
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Obra de Arte. Pintura que retrata a própria visão de futuro. 40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Pensar na importância de pensar o futuro;

• Refletir sobre a relação existente entre as ações presentes e a realização dos sonhos.

Pensar no futuro é muito mais que idealizar algo e sonhar, é ter a capacidade de construir uma vi-
são de futuro através do enunciado de uma intenção pessoal. O que requer expressar uma condi-
ção futura ideal, sem limitações do presente ou das circunstâncias atuais da vida. Pensar no futuro 
e construir uma visão é se projetar diante de um caminho distante a percorrer e vencer. Conside-
rando esses pontos, peça para os estudantes imaginarem uma tela de quadro branco para pintar. 
Sendo assim, entregue os materiais para desenho e peça que eles criem uma “obra de arte” que 
retrate a sua visão de futuro. Para isso é preciso passar uma orientação antes da pintura: que eles 
tomem como ponto de partida quem são e aonde querem chegar. Ao final realizar uma exposição 
das pinturas, de preferência que envolva toda a escola. 

Abaixo segue algumas perguntinhas para ativar a inspiração dos estudantes na hora da pintura:

• O que me incomoda e eu gostaria de mudar?

• O que me inspira?

• De que não abro mão?

• O que para mim é “estar bem”? 

• O que significa sucesso para mim?

• O que o mundo vai pedir para mim?

Roteiro

Atividade: Pensando no futuro

Objetivos

Desenvolvimento
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• Que contribuição quero deixar para o mundo?

• Quais são minhas capacidades e meus limites?

• Qual é minha visão de futuro?

Observe se os estudantes têm cada vez mais clara a noção da Visão de Futuro como projeção cui-
dadosa não de uma situação estática que se encontra delimitada em algum lugar do futuro, e sim 
de um todo dinâmico que envolve ser, agir, interagir, produzir, exercer protagonismo, que respira 
e admite mudanças de rumo e sentido. É esperado que eles não se limitem a definir sua visão de 
futuro submetendo seus desejos a sua situação de vida atual.

Sobre o poder de uma visão positiva do futuro.

Um dos primeiros pesquisadores a comprovar a importância de construir uma imagem positiva do 
próprio futuro foi o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, autor do livro Em busca de sentido. Ele foi 
levado como prisioneiro para o campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra 
Mundial. Lá chegando, estabeleceu três metas: sobreviver, ajudar outras pessoas com seus co-
nhecimentos de médico e aprender algo importante. 

Foi nessa situação que ele descobriu o poder de uma visão de futuro. Para impedir que alguns 
companheiros desesperados se suicidassem, pedia que pensassem em algo que queriam fazer no 
futuro para um filho ou outra pessoa querida, e observou que dava certo. Ele mesmo, quando o 
sofrimento se tornava insuportável, imaginava-se num belo auditório repleto de médicos como 
ele, apresentando tudo o que aprendera de psicologia no campo de concentração e publicando 
livros sobre isso–e foi exatamente o que aconteceu depois da guerra, quando publicou vários 
livros, fundou a logoterapia e trabalhou até os 92 anos. 

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador
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Livro: Construindo um futuro de sucesso

Autora: Marcia Luz

Editora: Qualitymark

Edição: 2

Número de Páginas: 138 

Nossas escolhas são essenciais para alcançarmos o que plane-
jamos para o futuro. Se fizermos as seleções certas, podemos 
atingir o sucesso; se nos equivocarmos, teremos consequên-
cias, muitas vezes negativas. Como, então, colocar os pés no 
chão e estabelecer diretrizes para vencermos em todos os 
campos de nossas vidas? Esse é o foco do livro Construindo 

um Futuro de Sucesso, de Marcia Luz, um livro que analisa o ato de fazer escolhas e suas 
variáveis. Nesse sentido, este livro contribui para a construção do projeto de vida na busca 
pela realização dos sonhos.

Filme: Click

Gênero: Comédia

Direção: Frank Coraci

Elenco: Adam Sandler, Christopher Walken, David Has-
selhoff, Jennifer Coolidge, Kate Beckinsale, Sean Astin

Duração: 105 min.

Ano: 2006

País: Estados Unidos

Classificação: Livre

O filme Click traz a história de um arquiteto, Michael 
Newman (Adam Sandler), que descobre um controle 
remoto universal capaz de controlar os acontecimentos 
em sua vida. Os problemas começam a surgir quando o 
objeto começa a controlar também as escolhas de Mi-

chael. A partir deste momento é possível refletir com os estudantes que se tivéssemos esse 
poder de controlar as situações da vida, o livre arbítrio, nosso caminho teria a influência de 
terceiros, tornando-nos figurantes de nossa própria história. O filme possibilita, também, a 
compreensão da importância de se ter um projeto de vida, ser disciplinado, organizado e 
procurar sempre estar preparado para o futuro.

Na Estante

Vale a pena LER

29

Vale a pena ASSISTIR

30
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AULA: O FUTURO NO PRESENTE: POR QUE É 
PRECISO PENSAR NO FUTURO? 

31

“
”

Viver o presente é compreender que o que somos hoje 
é o resultado de nossas escolhas do passado e o que 
seremos amanhã é o resultado das nossas escolhas 

do presente. Viver o presente é ajustar corretamente 
as fases do tempo (passado, presente e futuro) e 
sentir com intensidade o que se está fazendo.14
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Dando continuidade ao encontro anterior, esta aula busca levar os estudantes a refletirem sobre 
seu passado, presente e futuro, definindo quais atitudes necessitam tomar hoje para realizar 
seus objetivos.

• Focar na sistematização do Projeto de Vida a partir da visão de futuro. 

• Caneta, lápis e borracha para todos;

• Folhas de papel A4 - Para cada estudante.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Uma viagem no 
tempo. Construção de uma linha do tempo da vida. 40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Construir uma linha do tempo da vida;

• Aumentar as perspectivas para o futuro a da visão de futuro criada na aula anterior.

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Uma viagem no tempo 

Objetivos
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Para a construção da linha do tempo os estudantes devem marcar três etapas de suas vidas: 
Passado, presente e futuro na folha. Ao final deste material sugerimos alguns modelos online de 
TIMELINE, mas se o educador preferir os estudantes podem utilizar uma folha de papel A4 para 
criação da linha do tempo – A história da minha vida.  É importante explicar que pensar no futuro 
requer uma análise cuidadosa do que viveram no passado e do que são hoje, pois, só assim é pos-
sível ter clareza de onde querem chegar. 

Partindo do pressuposto que os estudantes na aula anterior iniciaram o processo de reflexão 
sobre a visão de futuro, nesta aula será proposta uma linha do tempo para que busquem no-
vos conhecimentos sobre si mesmo. A proposta é estimular a percepção de cada um acerca dos 
acontecimentos relativos à sua história. Assim, é importante criar um clima propício ao exercício 
de reflexão dos estudantes, a começar pela busca na memória de acontecimentos passados que 
marcaram as suas vidas. Para organização cronológica das informações dos estudantes o educa-
dor precisa apresentar antes alguns modelos de TIMELINE (Linha do Tempo – Ver indicação na 
seção comentários). 

Cada estudante deve fazer o registro prévio das informações que irão compor a sua linha do 
tempo antes de construí-la, pois isso ajuda na organização dos acontecimentos que ocorreram no 
período entre o seu nascimento até os dias de hoje e que, para eles foram mais marcantes. 

Depois de construída a linha do tempo cada estudante deve analisá-la, pensando no que almejam 
para o futuro, considerando que pensar no futuro implica em saber para onde vão e na possibili-
dade de se fazer as escolhas certas para efetivação dos seus sonhos. Para estimular o momento 
de análise dos estudantes, o educador pode perguntar a eles como enxergam os fatos de sua vida, 
se tudo o que aconteceu foi positivo, contribuiu para o que eles são hoje, se existe alguma coisa 
que gostariam que fossem diferente e o que querem realizar a partir de então. 

A linha do tempo construída nesta aula, a critério do educador, poderá ser utilizada como estratégia 
em outras aulas. 

• MyHistro - Ele permite que você conte fatos e eventos utilizando o Google Maps. 
Disponível em: <http://www.myhistro.com/>. Acesso em julho de 2016.

• Dipity - Muito bom tem zoom e recursos de redes sociais. Permite construir suas 
linhas do tempo colaborativamente e tem diferentes formas de visualização; é possí-
vel incluir vídeos, fotos e links. Disponível em: <http://www.dipity.com/>. Acesso em 
julho de 2016. 

• TimeRime - permite que o usuário insira diferentes tipos de mídias e arquivos em 
uma só linha do tempo, além de facilitar o compartilhamento em redes sociais, blogs 
e e-mail. Disponível em: <http://www.timerime.com/>. Acesso em julho de 2016.

Desenvolvimento

Comentários
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Observe se cada estudante conseguiu construir a sua linha do tempo e como eles contextua-
lizaram os acontecimentos mais marcante em sua vida. Assim como, se conseguiram fazer um 
encadeamento lógico de sua vida nos três tempos: Presente, passado e futuro. Assim como, se 
realmente são capazes de fazer uma projeção de si no futuro.

Livro: A Palavra é Futuro

Autor: Gabriel Perissé

Editora: Gutenberg

Edição: 1

Ano: 2012

Idioma: Português

O livro A palavra é futuro ressalta que todos nós precisa-
mos de um bom conceito de futuro para podermos pensar 
e atuar melhor no momento presente. O autor traz uma 
reflexão sobre o tema e apresenta na obra as orientações 
para o desenvolvimento pessoal e profissional, elementos 
esses que compõe o Projeto de Vida.

Filme: De volta para o futuro

Gênero: Ficção Científica

Direção: Robert Zemeckis

Duração: 116 min.

Ano: 1985

País: Estados Unidos

Classificação: Livre

O filme De volta para o futuro traz a história de Marty 
McFly um adolescente entediado com suas relações em 
casa e na escola. Seu melhor amigo chamado Dr. Brown, 
é um cientista muito criativo que está trabalhando em 
uma máquina do tempo. Com a invenção do Dr. Brown, 
Marty acidentalmente volta aos anos 50, quando ainda 
não havia nascido.

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

32

Vale a pena ASSISTIR
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Ele reencontra muitas pessoas que conhece, só que bem mais jovens, como sua mãe, que 
se apaixona por ele. A presença de Marty no passado acaba modificando o futuro. Agora, 
ele terá de reaproximar seus pais e arranjar um jeito de voltar aos anos 80. Com este filme é 
possível mostrar para os estudantes a noção de temporalidade - passado, presente, futuro 
– e debater sobre a lição de coragem para mudar de vida passada pelo filme.

Planejar o futuro é agir no presente.15

Guilherme Machado

O que você vai ser quando crescer? Esta é uma pergunta que, certamente, ouvimos muitas vezes 
quando éramos crianças. Neste período, várias coisas passavam por nossa cabeça e respondíamos 
a essa questão com muita naturalidade e, por vezes, até com bastante criatividade.

Porém, à medida que vamos crescendo, responder aos questionamentos relativos ao nosso futuro 
se torna um desafio e é frequente recorrermos ao senso comum e pensarmos em respostas como: 
“o futuro a Deus pertence”, “não sei o que será de mim amanhã, quanto mais daqui a 10 anos”.

Muitas vezes desejamos ter uma bola de cristal para prever o nosso futuro e resolver todos os 
nossos problemas. Contudo, no mundo real não há uma tecnologia ou ferramenta que seja capaz 
de nos mostrar exatamente o que ainda está por vir, mas nós temos um importante aliado ao 
nosso favor que pode nos ajudar a projetar o nosso futuro: o planejamento.

Se pensarmos no futuro simplesmente como algo que irá acontecer, podemos concluir que todos 
nós teremos um futuro. Entretanto, se ampliarmos a nossa visão e entendermos que nós temos 
um papel fundamental no rumo da nossa história, veremos que o futuro não é apenas um espaço 
no tempo, mas a possibilidade de termos uma vida melhor do que a que vivemos hoje.

Sendo assim, convido você a uma reflexão. Quando se fala em futuro, onde você imagina estar? 
Tenho certeza de que pensou em várias coisas, mas agora provoco uma reflexão um pouco mais 
profunda: o que você faz para chegar lá onde você imagina?

A resposta dessa segunda pergunta é o que vai definir se você irá ou não conquistar o que deseja. 
Se você pensa em algo, mas não faz nada para que isso se concretize, tenha certeza de que seus 
planos serão frustrados.

Planejar o futuro não é puramente imaginar o que você quer, mas agir no presente de modo a criar 
condições para concretizar aquilo que almeja. Desta forma, estabeleça objetivos que reflitam o 
que realmente você deseja alcançar no futuro. Defina quais atitudes necessitam ser tomadas hoje 
para realizar as suas metas e, principalmente, execute-as, aja no seu presente.

Esteja atento às oportunidades que podem surgir na sua trajetória, mas lembre-se que as oportu-
nidades são melhores aproveitadas e potencializadas por quem está preparado.

Por isso, capacite-se, esteja sempre bem informado sobre os assuntos que são relevantes para 
os seus objetivos, envolva-se e interaja com os espaços onde atua, conecte-se a outras pessoas e 
construa redes de relacionamentos, conquiste fãs.

Prepare-se também para as ameaças, ou seja, para as dificuldades que poderá encontrar. Saiba 
ler os sinais do mercado e da própria dinâmica social e antecipe-se às possibilidades de risco. Não 
negligenciar esses sinais é ter a possibilidade de transformar ameaças em oportunidades.

Texto de Apoio ao Educador
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Tenho a convicção de que um futuro promissor só irá acontecer se fizermos do nosso presente 
um diferencial, planejando os objetivos que desejamos alcançar e agindo, ou seja, colocando em 
prática o que vamos aprendendo no nosso dia a dia, inovando, adquirindo novos conhecimentos.

Planejar o futuro não é somente olhar para frente. Temos que aprender com o nosso passado e fa-
zer um presente ativo e consciente para colhermos bons frutos daquilo que executamos no agora.

Não há dúvidas de que planejar o futuro é agir no presente. Todo conhecimento que é conquista-
do só será refletido no futuro se você reinvestir o que aprendeu, ou seja, colocar em prática para 
poder aprender cada vez mais visando um futuro promissor.

Um pensamento do filósofo chinês, Confúcio, ilustra bem o espírito do nosso artigo de hoje – “O 
que ouço, esqueço. O que vejo, recordo. O que faço, aprendo.”. Inspire-se nesta reflexão! [...]
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Chances ou escolhas? Devemos esperar que as chances apareçam ou nos esforçar a buscar proje-
tos que contemplem nossos sonhos? Sabemos que em muitos momentos dependemos de chan-
ces ou oportunidades que favoreçam nosso desenvolvimento. No entanto, se não soubermos o 
que queremos, dificilmente conseguiremos fazer escolhas e seremos levados pelo o acaso.

Fazer escolhas certas depende profundamente do processo de autoconhecimento que inclui sa-
ber quais são os sonhos, objetivos e valores que temos, pois é consciência do que é mais impor-
tante para nós mesmos que nos fará tomar as melhores decisões. Contudo, isso não nos abstém 
de cometermos alguns erros de vez em quando, pois escolher também implica em errar. 

Errar faz parte do processo de escolhas e diferente de quem espera as coisas acontecerem, quem 
escolhe sabe que nem sempre consegue fazer as escolhas certas de uma primeira vez, por isso, 
experimentar, testar, perseverar fazem parte do processo de conquistas que buscamos. É através 
da análise do erro, suas causas que amadurecemos, encontramos força e conhecimento suficien-
tes para nos realizarmos como ser humano.

AULA: EU QUERO TER ESCOLHAS OU CHANCES?

34
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• Refletir sobre o processo de tomada de decisão e como as escolham impactam na 
própria vida.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: E se eu não 
decido?

Jogo do argumento para reflexão sobre a 
importância de se fazer as próprias escolhas. 40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Identificar as transformações e mudanças no contexto histórico da própria vida. 

• Entender o pensamento envolvido na tomada de decisão.

Durante a vida toda somos colocados frente a diversas situações que requerem escolhas difíceis 
de nossa parte. Pessoas em pleno desenvolvimento, como é o caso dos estudantes nessa fase 
da escolarização, experimentam muitos momentos assim. Escolher para alguns é vislumbrar 
inúmeras possibilidades, enquanto para outros é um processo doloroso, angustiante e muitas 
vezes paralisante. 

Organizados em círculo, os estudantes devem ser estimulados a conversarem sobre algumas es-
colhas difíceis que já fizeram ou acham que vão precisar fazer em suas vidas. A medida que forem 
falando perguntar se eles acham que é possível escolher tudo na vida. Em seguida dividir a turma 
em dois grandes grupos, de um lado o grupo da decisão e do outro, o grupo da chance para dar 
início ao jogo do argumento.

Objetivo Geral

Roteiro

Atividade: E se eu não decido?

Objetivos

Desenvolvimento
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Assim, os estudantes devem criar argumentos de acordo com a posição do seu grupo. A proposta 
é esgotar o conteúdo da aula para que todos possam refletir sobre quem é capaz de tomar as 
próprias decisões e quem é levado pelas circunstâncias ou fica à espera de uma chance na vida.  
Ganha o grupo que mais conseguir argumentar sobre o assunto, o que vai depender da capacida-
de de contextualização da questão levantada por cada grupo. 

Ao final, reunir os estudantes numa Roda de Conversa para falarem em que grupo eles se enqua-
dram – o da decisão ou da chance? Perguntar se eles acham que precisam melhorar em algum 
ponto para fazerem melhores escolhas e quais as dificuldades que encontram na hora de decidir.

Espera-se que os estudantes consigam criar argumentos coerentes de acordo com as questões 
levantadas no momento do jogo. É importante observar a capacidade deles em relacionar as 
questões a realidade ou a própria experiência. Além disso, eles devem demonstrar durante a 
Roda de Conversa que percebem importância da tomada de decisões para a realização do seu 
Projeto de Vida.

Livro para o professor: Jovens: Escolhas e Mudanças

Autor: Organização Pan-Americana da Saúde

Páginas: 344

Edição: 1

Editora: Roca

Ano: 2008

A caminho da idade adulta. Tomar decisões sobre a vida. Es-
colher amigos e grupos sociais. Descobrir o que se gosta e o 
que não se gosta. Descobrir novas necessidades. O tempo 
passa e mais mudanças surgem. Como lidar com elas? Estar 
ansioso, com medo e excitado ao mesmo tempo. 'Jovens - 

Escolhas e Mudanças' oferece uma perspectiva das mentes e corpos da juventude atual. 
Fornece também um guia prático para todos aqueles que vivem e trabalham com esse gru-
po, incluindo aqueles que criam as políticas e estabelecem as leis. Esta publicação também 
permite criar ambientes positivos e substanciais, além de instilar comportamentos saudá-
veis que permitirão aos adultos do futuro encontrar a estrada aberta à sua frente com um 
senso de propósito, confiança e resiliência.

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

35
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Filme: Divertida Mente

Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade, que 
deve enfrentar mudanças importantes em sua vida 
quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal, 
no estado de Minnesota, para viver em San Francisco. 
Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções 
diferentes, como a Alegria, o Medo, a Raiva, o Nojinho e 
a Tristeza. A líder deles é Alegria, que se esforça bastan-
te para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. 
Entretanto, uma confusão na sala de controle faz com 
que ela e Tristeza sejam expelidas para fora do local. 
Agora, elas precisam percorrer as várias ilhas existentes 
nos pensamentos de Riley para que possam retornar à 
sala de controle - e, enquanto isto não acontece, a vida 
da garota muda radicalmente.

Esse filme demonstra, de forma inteligente, as estratégias psicológicas usadas para se en-
frentar as mudanças na vida e a tomada de decisões frente às escolhas que se pode fazer.

Vale a pena ASSISTIR

36
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“Todos, em nossas vidas, temos rios para cruzar, na outra margem está o nosso futuro. Às vezes as 
águas são tranquilas e é fácil de atravessar, mas às vezes o rio é turbulento e cheio de imprevisibi-
lidades. Muitas vezes nesses períodos turbulentos tentamos cruzar o rio simplesmente pulando na 
água e começando a nadar, acabamos sendo arrastados pela correnteza e levados por água abaixo. 
Esperamos que o lugar em que chegarmos do outro lado valha a pena. Mas há um modo melhor de 
cruzar o rio tendo uma visão do nosso futuro. Então, quando notamos a nossa visão nos saudando 
com a sua força positiva, ela como que nos dará uma corda para atravessarmos o rio, para nos dar 
um ponto de apoio enquanto estamos atravessando; e o rio vai tentar nos arrastar, nos soltar da 
corda, tentar nos afastar do nosso destino, não é fácil se segurar. Temos que puxar com nossos 
braços, pensar com nossas mentes, sentir com nossos corações. Ninguém mais pode fazer isso por 
nós. E embora não haja garantia de que chegaremos às nossas metas, essa corda lançada pela força 
de nossa visão nos oferece a melhor ligação para o futuro. E se a segurarmos firmemente em nossa 
mão, então, estaremos prontos para pular na água, apostando no amanhã”.16

Quando o estudante consegue estabelecer relações de ordem sequencial e de causa e efeito 
entre sonho, planejamento e realização, já deu um passo importante no sentido de delinear um 
projeto de vida realizável e capaz de trazer-lhe satisfação em diferentes planos.

O foco desta aula está justamente na importância e nas vantagens de estabelecer uma sequência 
lógica de ações para chegar a um resultado, que tanto pode ser uma vida plena e produtiva como 
uma tarefa rotineira bem realizada e cumprida a contento. Nesse sentindo esta aula tem o intuito 
de orientar os estudantes sobre a importância de construir um Projeto de Vida para a realização 
dos sonhos. 

AULA: OS MEUS SONHOS.

37
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• Compreender a necessidade de planejamento para qualquer tipo de empreendimento. 

• Atividade: Pequenos Planejamentos (Anexo A) – Cópia para cada estudante;

• Atividade: Planejamento das manhãs (Anexo B) – Cópias para cada estudante. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade em dupla:  
Pequenos Planejamentos.

Questões sobre o texto: “Uma ação planeja-
da é uma ação não improvisada. Uma ação 
improvisada é uma ação não planejada.” 

45 minutos

Atividade: Planejamento 
das Manhãs. 

Leitura e compreensão de texto sobre o 
planejamento das manhãs de uma pessoa. 40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Reconhecer o planejamento como um método de trabalho que todos podem aplicar 
mesmo às tarefas mais simples para tornar as ações mais eficazes.

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Um pouco da minha história  

Objetivo
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O Projeto de Vida é uma projeção dos sonhos no futuro. Ao fazer essa projeção os estudantes 
começam a imaginar, identificar caminhos e etapas pelas quais é preciso passar e mobilizar re-
cursos necessários para que sua visão de si mesmo no futuro vire realidade. Para isso precisam 
aprender a planejar – Verdadeira “varinha mágica” para realização do sonho – e da necessidade 
de seguir uma sequência lógica de passos – o segredo para organizar e dar sentido e coerência ao 
que se faz. Assim sendo, entregue a atividade: Pequenos planejamentos (Anexo A) para os estu-
dantes responderem em dupla. Antes de iniciar a atividade e depois de concluída os estudantes 
devem discuti-las com o seu colega. Mais do que domínio de habilidades técnicas e retenção de 
informações, esta aula enfatiza a sensibilização para planejar e a valorização do planejamento. 
Recomenda-se que o educador acompanhe de perto as discussões entre grupos e duplas, o que 
lhe permitirá verificar até que ponto as análises de casos e as discussões sobre informações tra-
zidas nos textos dão indícios de que os alunos acreditam que planejar é útil, está ao alcance de 
qualquer pessoa e pode trazer maior rendimento às ações. 

        

• Perceber e identificar as diferentes etapas de planejar: preparar antes de a ação 
começar, acompanhar a ação em andamento e tirar lições do que acontece.

Dando continuidade à atividade anterior os estudantes devem construir uma visão geral sobre as 
três noções de planejamento – Planejar é útil, está ao alcance de qualquer pessoa e pode trazer 
maior rendimento às ações. Inclusive terem compreendido que planejar envolve diferentes etapas 
– inclusive DURANTE e DEPOIS da ação. O oposto disso seria a visão de planejamento não como um 
método de trabalho, mas como uma exigência formal, de caráter burocrático – um mero formulá-
rio ou modelo a preencher com informações relativas a ações sobre as quais não se refletiu e que, 
de uma maneira ou de outra, vão ser desenvolvidas na expectativa de que deem certo. Para isso 
pedir que os estudantes respondam a atividade: Planejamento das manhãs (Anexo B). 

Os objetivos da aula foram atingidos quando, de um modo geral, os estudantes manifestam con-
siderar que planejar é útil, está ao alcance de qualquer pessoa, pode trazer maior rendimento às 
ações e envolve várias etapas.

Desenvolvimento

Atividade: Planejamento das manhãs 

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação
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Em 1978, Francisco Whitaker Ferreira publicou um livro nada convencional sobre planejamen-
to, em tom de conversa entre amigos, gostoso de ler e fartamente ilustrado com desenhos de 
Claudius. A ideia do autor, declarada na página 9, era evitar "o discurso engravatado que deita 
sabedoria e termina por complicar, amedrontar e mistificar". 

Quase 40 anos e várias reedições depois, o livro continua valendo a leitura e ajudando muita gen-
te a destrinchar os mistérios da elaboração de planos – essas coisas que o homem faz desde que 
se deu conta de que era capaz de pensar antes de agir. O texto a seguir foi extraído desse livro, 
para ajudar você, professor, a ajudar seus alunos. No Caderno do Aluno, o Texto 1 da atividade da 
segunda aula é um "concentrado" do conteúdo deste trecho:

“– Então eu começaria pela noção de planejamento que creio ser a mais simples e comum: o con-
trário da improvisação. Uma ação planejada é uma ação não improvisada. Uma ação improvisada 
é uma ação não planejada. De acordo?

O problema então é saber porque (sic) em certas circunstâncias eu improviso e porque (sic) às 
vezes eu me decido a não improvisar. Em primeiro lugar, parece que me decido a não improvisar 
quando tenho um objetivo em vista e estou interessado em alcançá-lo. Se não quero chegar a 
nada, se quero somente passar o tempo, viver o momento presente, deixar-me surpreender pelo 
que for ocorrendo, vou improvisando todas as minhas ações, ao sabor do vento. Isso é evidente-
mente gostoso, mas não posso me dar permanentemente a esse prazer, porque quero alcançar 
determinados objetivos, então não me resta outro remédio senão tentar prever melhor minhas 
ações e seus efeitos. Ou pelo menos aquelas ações que são necessárias à realização dos objetivos 
que quero alcançar. O critério portanto é o de querer chegar a algo, ter algo em vista que realmen-
te interessa realizar ou obter. Seja quando o objetivo a realizar é uma escolha pessoal minha, seja 
quando ele resulta de uma decisão coletiva. 

(...) 

– Mas há outro tipo de situação em que sou levado a não improvisar: quando diferentes pessoas 
ou organismos participam da ação, todos interessados ou pelo menos comprometidos na realiza-
ção de um objetivo comum. Nesse caso, parece óbvio que a improvisação de todos e de cada um 
só levará à realização do objetivo comum se houver interferência de algum poder sobrenatural. 

(...) 

– (...) Mas nessa mesma linha de raciocínio a gente talvez pudesse identificar ainda um outro tipo 
de situação em que não se pode improvisar: quando os objetivos são meio difíceis de alcançar. 

– Por exemplo, quando não se dispõe de muitos meios para realizá-los. 

– Precisamente. (...)  A gente se vê obrigado a usar os meios de que dispõe da maneira mais eco-
nômica possível, com o maior rendimento possível. Ou então quando se tem mais objetivos do 
que meios para atingi-los. É preciso então definir quais deles são prioritários, quais têm mesmo 
que ser atingidos e quais podem ser deixados para depois. Ou quais, se forem atingidos primeiro, 
já ajudam a atingir os demais. 

– Está bem, acho que está claro. Como contrário de improvisar, planejar fica sendo então o mes-
mo que preparar bem cada ação, ou organizar adequadamente um conjunto de ações interdepen-
dentes. É isso que você quer dizer? 

Texto de Apoio ao Educador
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– Aí é que está a coisa. Eu não pararia nisso. Se preparar ou organizar bem as ações fosse suficien-
te para garantir a realização dos objetivos pretendidos, seria o que você diz. Mas o problema é 
que ao preparar ou organizar previamente as ditas ações, você está fazendo previsões, você está 
supondo que as coisas devam se passar de determinada forma no futuro. E o futuro, como se diz, 
só a Deus pertence. E nessa hora as coisas podem se complicar.

(...)

– Assim, se você está realmente interessado em chegar aos objetivos previstos, você não pode, 
depois de começada a ação, passar a improvisar na solução dos problemas que começam a sur-
gir, na correção das decisões que começam a se mostrar erradas, na consideração de situações 
inesperadas que sua capacidade de previsão não pôde identificar previamente. Se a partir desse 
ponto você começa a improvisar, a coisa vai por água abaixo. Não terá adiantado muito o fato de 
se ter preparado e organizado tudo direitinho antes da ação começar. Se você se decide a não 
improvisar, para garantir a realização dos resultados, você tem que se dispor não somente a pre-
parar tudo muito bem como a (sic) acompanhar com o mesmo cuidado a própria realização da 
ação. Você tem que estar pronto para introduzir as modificações que se mostrarem necessárias, 
nas decisões tomadas anteriormente.

– ...Preparar ou organizar bem, mais um bom acompanhamento da ação...

(...) 

– Tem também o depois. Em geral, quando me decido a não improvisar, frente a uma situação 
qualquer, isso não me ocorre uma só vez na vida. É muito provável que surgirão outras ocasiões 
em que terei interesse em realizar objetivos similares. Principalmente se tiver dado certo na 
minha primeira experiência de ação planejada. (...) Vou verificar o que deu certo nas minhas pre-
visões e nas correções introduzidas, o que não deu certo, porque (sic) acertei nisso e porque (sic) 
errei naquilo. Assim, da próxima vez que estiver numa situação do mesmo tipo, disporei de mais 
elementos para decidir melhor na preparação da ação. Improvisarei menos. Ou seja: planejar fica 
sendo sinônimo de preparar e organizar bem a ação, somado a acompanhá-la para confirmar 
ou corrigir o decidido, e somado ainda a revisá-la e a criticar a preparação feita, depois da ação 
terminada”.17 
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Título: O que o jovem quer da vida?

Autor: William Damon

Editora: Summus Editorial

Edição: 1

Especificações: Brochura | 200 páginas

O livro O que o jovem quer da vida? traz a reflexão sobre o 
porquê de muitos jovens, atualmente, não terem um objetivo 
de vida, ao passo que uns poucos sabem bem o que querem. 
Baseado em entrevistas e pesquisas, o autor oferece métodos 
simples para encorajar os jovens e orientá-los para uma vida 

produtiva e plena em todos os sentidos. Para o autor, o segredo dos jovens bem-sucedidos 
é ter projetos de vida que os motivem e mostrem a eles o caminho a seguir, ou seja, a cons-
trução do Projeto de Vida é imprescindível para visualizar resultados e obter motivação 
necessária para agir e caminhar na direção certa.

Documentário: Jovens do Palácio – Cinco Caminhos

Ano: 2011

Duração: 56 min.

Produção: Observatório Jovem do Rio de Janeiro (UFF)

Direção: Paulo Carrano

O documentário Jovens do Palácio – Cinco caminhos é re-
sultado de um diálogo com cinco jovens com idades entre 20 
e 24 anos, moradores da comunidade do Morro do Palácio, 
da cidade de Niterói.  O filme é resultado de pesquisa sobre 
os modos de vida de jovens adultos moradores da favela e 
descreve cenas do cotidiano do morro e outros lugares da 
cidade frequentados pelos jovens. A escola, o trabalho, a 

maternidade, a religião e projetos de futuro são temas abordados nos depoimentos. Através 
deste documentário é possível mostrar aos estudantes a importância de construir um Proje-
to de Vida para se conquistar o futuro que queremos.

Na Estante

Vale a pena LER

38

Vale a pena ASSISTIR

39
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A seguir, você tem vários textos curtos. O primeiro deles resume o que o planejamento envolve. 
Os demais trazem exemplos de pequenos planejamentos que facilitam a vida cotidiana.  

Em duplas, leia os trechos a seguir e responda as questões propostas, depois de discutir com seu 
colega. 

Texto 1

“Uma ação planejada é uma ação não improvisada. Uma ação improvisada é uma ação não 
planejada.” 

“Como contrário de improvisar, planejar fica sendo então o mesmo que preparar bem cada ação, 
ou organizar adequadamente um conjunto de ações interdependentes.” 

“Ao preparar ou organizar previamente as ditas ações, você está fazendo previsões, você está 
supondo que as coisas devam se passar de determinada forma no futuro.”

“Se você se decide a não improvisar, para garantir a realização dos resultados, você tem que se 
dispor não somente a preparar tudo muito bem como a (sic) acompanhar com o mesmo cuidado 
a própria realização da ação. Você tem que estar pronto para introduzir as modificações que se 
mostrarem necessárias, nas decisões tomadas anteriormente.”

“Planejar fica sendo sinônimo de preparar e organizar bem a ação, somado a acompanhá-la para 
confirmar ou corrigir o decidido, e somado ainda a revisá-la e a criticar a preparação feita, depois 
da ação terminada.”

Trechos extraídos de FERREIRA, Francisco Whitaker. Planejamento Sim e Não: Um modo de agir 
num mundo em permanente mudança. 10ª edição. 1988. São Paulo: Paz e Terra. pp 15-19. 

O texto 1 menciona quatro etapas no planejamento. Indique-as nas linhas abaixo, na ordem 
sequencial:

1-

 

2 - 

3 - 

4 - 

Anexo A - Pequenos Planejamentos
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Uma pessoa ouviu dizer que, pela manhã, nossa força de vontade é maior. Para que seus dias 
sejam mais produtivos, resolveu planejar uma nova rotina matinal:  

1. Levantar-se às 7h todos os dias.

2. Começar o dia tomando um copo de água morna com suco de limão para estimular 
a digestão.

3. Yoga – uma hora de exercício.

4. Meditar e determinar uma intenção para cada dia.

5. Tomar um café da manhã saudável. 

6. Ler ou assistir alguma coisa que traga inspiração. 

7. Repetir afirmações positivas e otimistas para minha vida.

8. Escrever 5 coisas pelas quais sou grato. 

9. Programar meu dia e fazer um plano de ação para conseguir cumprir todos os itens da 
minha lista. 

10. Começar sempre pela coisa mais difícil na lista de coisas a fazer daquele dia (ou seja: 
começar pelo maior “sapo” que houver para “engolir”...) e livrar-se logo dessa parte.

1. A partir desse planejamento das manhãs, você consegue identificar alguns valores dessa pes-
soa? Quais? 

2. Quais dos 10 itens dessa rotina matinal poderiam ser úteis para sua própria vida? 

3. Quanto tempo seria necessário, no seu entender, para chegar ao momento de iniciar o item 10 
e “engolir o sapo” do dia?  

Anexo B - Planejamento das manhãs
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O filme "Céu de outubro" é uma excelente recurso para trabalhar situações em que os projetos de 
vida advindos de sonhos aparentemente improváveis podem ser buscados e desenvolvidos por 
meio de condições internas do sujeito, como a perseverança e o desejo da realização, assim como, 
de condições externas, o incentivo e a orientação adequada.

O que há dentro do protagonista e o que há fora dele cruzam-se e seguem em direção a um pro-
jeto único que é a construção de uma vida satisfatória, alicerçada na força do desejo da conquista 
de uma identidade.

Apesar da resistência imposta por uma tradição familiar, que determina indefinidamente a re-
petição de um destino aos seus descendentes, o protagonista ousa definir seu projeto de vida, 
contrariando as expectativas que recaem sobre ele. É a partir deste filme que vamos tratar com 
os estudantes sobre a importância de ter um projeto de vida para alcançar objetivos. 

AULA: ENTÃO É ASSIM, UM SONHO PODE  
SER REAL? 

26
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• Perceber a importância de ter um projeto de vida para realizar os sonhos.

• Filme O Céu de Outubro;

• Papel para escrita dos roteiros (sulfite ou papel com pautas);

• Cartolinas para cartazes - 1 por estudante;

• Lápis de cor ou canetas hidrográficas - 1 kit para cada 2 estudantes, com uso individual;

• Lápis preto - 1 por estudante;

• Câmera de filmagem ou celulares;

• Exemplos de alguns roteiros de filmes para inspirar os estudantes.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Roda de conversa 
- O que um filme com esse 
título pode nos dizer?

Questões sobre as expectativas dos estu-
dantes sobre o filme O Céu de Outubro. 5 minutos

Atividade: Filme – O Céu 
de Outubro.

Exibição do filme O Céu de Outubro até o 
final da aula - aproximadamente primeiros 
40 minutos do filme.

40 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Sensibilizar os estudantes em relação à mensagem do filme. 

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Roda de conversa – O que um filme com esse título pode 
nos dizer?

Objetivo
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Organizados numa Roda de Conversa, os estudantes devem ser instigados a responder questões 
que provoquem expectativas em relação ao filme, elaboração de hipóteses quanto ao seu conte-
údo e antecipações.

O título do filme é um elemento instigante, que permite pressupor hipóteses que serão confirma-
das ou contraditas. A possibilidade de antecipação pode criar um desejo de conhecer a obra até o 
final. Para isso, pergunte aos estudantes o que título "O Céu de outubro" os faz imaginar.

É importante antes do filme apresentar a ficha técnica do filme: o contexto de produção, como 
nome do diretor, país de origem, nomes dos atores, etc. O educador não pode esquecer de orien-
tar o olhar dos estudantes sobre o filme, que é o processo de realização de um projeto de vida.

        

Nessa parte o filme deverá ser assistido do início até o momento em que Holmer e seus amigos 
são presos devido à suspeita de terem incendiado uma floresta com seu foguete.

Após assistirem essa primeira parte do filme esclarecer para os estudantes que o filme terá con-
tinuidade nas próximas aulas.

Desenvolvimento

Atividade: Assistir à 1ª parte do filme  
(40 minutos, aproximadamente)
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Nas aulas anteriores os estudantes assistiram a 1ª parte do filme, em que todo conflito está posto. 
Homer deseja construir um foguete, quando observa o Sputnik, 1º satélite artificial, lançado pela 
União Soviética em 1957. Em uma cidade em que o trabalho principal é a extração do carvão, o 
adolescente e seus amigos deparam-se com forte pressão para que sigam o mesmo destino.

Muitos são os empecilhos enfrentados por eles, mas na 2ª parte o desfecho começa a se delinear 
pela persistência de Homer em alcançar seu sonho. 

AULA: TUDO DEPENDE DE COMO VOCÊ VÊ AS 
COISAS. (Continuação do filme O Céu de Outubro)

27
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Nas aulas anteriores os estudantes assistiram a 1ª parte do filme, em que todo conflito está posto. 
Homer deseja construir um foguete, quando observa o Sputnik, 1º satélite artificial, lançado pela 
União Soviética em 1957. Em uma cidade em que o trabalho principal é a extração do carvão, o 
adolescente e seus amigos deparam-se com forte pressão para que sigam o mesmo destino.

Muitos são os empecilhos enfrentados por eles, mas na 2ª parte o desfecho começa a se delinear 
pela persistência de Homer em alcançar seu sonho. 

AULA: TUDO DEPENDE DE COMO VOCÊ VÊ AS 
COISAS. (Continuação do filme O Céu de Outubro)

27

• Perceber a importância de ter um projeto de vida para realizar os sonhos.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Filme O Céu de 
Outubro.

2ª parte - Continuação do filme O Céu de 
Outubro. 30 minutos

Atividade: A mensagem. Interpretação do filme O Céu de Outubro. 15 minutos

Atividade: O filme da  
minha vida.

Elaboração de um roteiro de filme sobre os 
sonhos e a vida. 25 minutos

Atividade: A filmagem. Filmagem de alguns roteiros produzidos 
pelos estudantes. 20 minutos

Atividade: Sessão Cinema. Exibição dos roteiros filmados. 40 minutos

Avaliação. Conversar com os estudantes. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

(Continuação e desfecho do filme)

        

• Refletir sobre como estruturar as ações do próprio projeto de vida.

Objetivo Geral

Roteiro

Atividade: O filme O Céu de Outubro 

Atividade: O filme O Céu de Outubro 

Objetivo
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Após final do filme cabe saber dos estudantes qual foi a mensagem mais marcante do filme para 
eles e qual a percepção de cada um sobre o sonho e a busca de sua realização.

        

• Iniciar o processo de construção do projeto de vida a partir do planejamento das 
próprias ações. 

Tomando como base o enredo de “O céu de outubro”, os estudantes, individualmente devem criar 
um roteiro de um filme cujo tema será “O sonho da minha vida”. Para organizar a elaboração do 
roteiro é necessário que os estudantes definam algumas questões que servirão de planejamento 
para a criação do roteiro. São elas:

• Qual é o sonho da minha vida? (Apresentação do sonho/introdução);

• Como esse sonho surgiu? (Experiências, influências);

• O que tem favorecido ou pode favorecer a busca de sua realização? (Pessoas e/ou fatos);

• O que já fiz em direção à realização desse sonho? (Ações do passado e do presente);

• O que ainda devo fazer? (Planejamento do futuro);

• Como me vejo depois de realizar esse sonho? (Projeção do futuro).

Em seguida os estudantes devem divulgar o roteiro de seus filmes por meio de um cartaz e esco-
lherem alguns deles para ser filmado posteriormente. É importante que o educador leve para sala 
de aula alguns exemplos de roteiros de filmes.

        

• Criar uma pequena filmagem sobre alguns roteiros dos filmes escolhidos na aula anterior.

Desenvolvimento

Atividade: O filme da minha vida 

Objetivo

Desenvolvimento

Atividade: A Filmagem

Objetivo
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Os estudantes podem escolher a biblioteca ou outro local da escola para a filmagem do roteiro. 
Para isso é importante escolher antes os personagens, preparar os cenários e escrever as falas de 
cada personagem. O tempo limite de cada filme vai depender do número de roteiros escolhidos. 
Para a filmagem, caso não seja possível providenciar uma câmera é possível realiza-la por meio de 
celulares ou utilizando uma máquina fotográfica.

Dependendo do envolvimento da turma o educador pode propor a construção dos vídeos através 
de algumas ferramentas da internet, como: 

Animoto -  Permite a criação de vídeos a partir de fotos, músicas e textos. Com as imagens, o site 
pode produzir apresentações de slides animadas e vídeos também. A versão gratuita disponibiliza, 
porém, apenas 30 segundos de filme.

Video Scribe - Com uma coleção enorme de imagens e infinitas possibilidades de customização, é 
possível fazer um vídeo sem grandes dificuldades. Basta escolher um desenho, definir os textos e 
como eles vão aparecer, escolher a mão que faz o desenho e pronto! A ferramenta custa $29 por 
mês, mas oferece um período de teste em que se pode usar todas as suas funcionalidades.

GoAnimate - É uma grande biblioteca de imagens, animações, e infinitas opções de customização, 
através dela é possível criar histórias animadas e de forma rápida. A ferramenta também pode 
ser usada de forma colaborativa, permitindo que diversas pessoas acessem o projeto e trabalhem 
juntas. Ela também possui um tempo grátis para que testar suas funcionalidades.

        

• Socializar as produções dos vídeos criados na atividade anterior.

Em sala de aula ou no auditório, cada filme deve ser exibido para todos os grupos.

O educador deve procurar saber dos estudantes o que acharam das aulas e o que aprenderam 
sobre a importância dos sonhos e a construção de um projeto de vida. É importante registrar as 
principais falas dos estudantes que servirão de base para o desenvolvimento das próximas aulas.

Desenvolvimento

Atividade: Sessão de Cinema

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação
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