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Bom percurso! 

 As propostas de elaboração de um projeto de vida têm como obje�vo levar o jovem a pensar a longo prazo, construir 
sonhos e metas e refle�r sobre seu futuro de maneira sustentável, sadia e realizada. Elas se relacionam com todos os valores 
desenvolvidos e reforçados até aqui.
 Sucesso, felicidade, cria�vidade, escolha profissional, assim como a conquista do equilíbrio emocional, são alguns dos 
temas-chave abordados nesse importante momento de preparação do jovem para a nova etapa de sua vida. Ele elabora seu 
currículo, reflete sobre o mercado de trabalho, simula entrevistas para o primeiro emprego e recebe importantes orientações 
para incrementar sua empregabilidade e sua a�tude empreendedora, como exercícios de comunicação e em grupo.
 Os temas da educação financeira e do consumismo são associados a essa preparação para o futuro por meio do 
fortalecimento de uma a�tude consciente, cria�va e responsável diante da vida. A intenção não é formarmos os melhores 
jovens do mundo, mas sim os melhores jovens para o mundo.
 Convidamos vocês a acompanharem o caminho que será percorrido pelo jovem ao longo do ano e lhes oferecemos 
algumas dicas de como ajudá-lo; apresentamos também formas de ampliar seus conhecimentos a respeito desse período da 
vida.

Queridos familiares,

 Para encerrar o ciclo do Ensino Médio, reforçamos o obje�vo de agregar habilidades e competências psicológicas e 
comportamentais, proporcionar formação e sintonia com o ser humano do século XXI e auxiliar na escolha da profissão e na 
preparação para o Ensino Superior.

Como os familiares podem ajudar?

A par�r de 2020, o Colégio Davina Gasparini adotará o projeto ‘’Empreendedorismo e Projeto de Vida’’, idealizado e 
criado pelo Psicoterapeuta e mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano, Leo Fraiman. O 
projeto entrará na grade curricular do 1º Ano Fundamental ao 3º Ano Médio, e contará com uma aula semanal e 
professor específico. Conheça um pouco mais sobre este projeto!

Empreendedorismo e Projeto de Vida
Leo Fraiman

3º Ano Ensino Médio

A pessoa que não se conhece pode ser facilmente manipulada e sofrer na hora de 
tomar decisões. Para evitar que isso aconteça, promova conversas, pesquisas e 
debates e es�mule a prá�ca de a�tudes que auxiliem na percepção de si mesmo.

Apresente ao jovem pessoas que exerçam as profissões pelas quais ele se interessa. 
Use as redes sociais para encontrar amigos e contatos que trabalhem nessas áreas.

Visitem juntos faculdades e universidades. Entrevistem coordenadores de curso e, 
sempre que possível, incen�ve o jovem a assis�r a aulas das carreiras que lhe 
despertem interesse ou a visitar ambientes de trabalho. Há filmes interessantes 
sobre profissões na internet.

Oriente o jovem sobre como treinar e desenvolver a atenção, a concentração, o 
foco, a organização e a determinação. Desenvolver essas habilidades o mo�vará a 
aprender. Treinem juntos.

Procure incorporar ao dia a dia da família o bom hábito de fazer, juntos ou 
individualmente, cursos extracurriculares. Quanto mais o jovem inves�r em seus 
gostos, preferências, competências e diferenciais, maiores serão as chances de se 
conhecer, ser feliz e obter qualidade de vida.
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AUTOCONHECIMENTO E

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Sucesso e felicidade

Ÿ Ter consciência do próprio potencial e habilidades.
Ÿ Manter uma postura posi�va diante das situações 

diárias.

Ÿ Cul�var o sen�mento de felicidade e o bom humor.

A cria�vidade é a energia que move o mundo

Planejar ou não planejar, eis a questão!

Ÿ Estabelecer uma meta e colocar em prá�ca ações para alcançá-la.
Ÿ Compreender a importância do planejamento.

APRENDENDO SOBRE O
TRABALHO E AS PROFISSÕES2 ESCOLHAS PROFISSIONAIS
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Como escolher a melhor universidade

Ÿ Conhecer a ins�tuição na qual deseja ingressar.
Ÿ Verificar se a universidade está alinhada com suas 

necessidades.

Valores e a�tudes

Ÿ Aprender sobre os valores igualdade e 
fraternidade.

Ÿ Relacionar esses valores com pequenas a�tudes do 
dia a dia.

Ÿ Conhecer jovens empreendedores.
Ÿ Refle�r sobre a própria a�tude empreendedora.

Antes da entrevista
Ÿ Conhecer as formas de se preparar para uma entrevista.
Ÿ Acreditar no próprio potencial.
Ÿ Saber pesquisar a empresa onde se quer trabalhar.

Aprendendo a ler as metapergutas
Ÿ Entender o que são metaperguntas.
Ÿ Estar atento aos sinais verbais e não verbais em 

uma entrevista.

Da faculdade para o mercado de trabalho

Valores e a�tudes

Ÿ Relacionar esses valores com ações do dia a dia.
Ÿ Aprender sobre os valores jus�ça e universalidade.

MERCADO DE TRABALHO 
E EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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MÉTODOS DE ESTUDO E
PROCESSOS SELETIVOS

MÓDULO

Ÿ Desenvolver hábitos de estudo a par�r do perfil.
Ÿ Aproveitar todas as oportunidades para aprender.

Ÿ Iden�ficar o perfil sensorial.
Aprender a aprender

Ÿ Cuidar da saúde.
Ÿ Buscar a�vidades que dão prazer.

Ÿ Pra�car relaxamento e técnicas de concentração.

Equilíbrio emocional e sucesso escolar

Ÿ Entender o que é ansiedade.
Ÿ Desenvolver técnicas para manter a ansiedade 

sob controle.

Ansiedade

Ÿ Relacionar esses valores com pequenas 
a�tudes do dia a dia.

Ÿ Aprender sobre os valores unidade e 
diversidade.

Valores e a�tudes

Valores e a�tudes

Ÿ Relacionar esses valores com ações prá�cas do dia a dia.
Ÿ Aprender sobre os valores paz e amor.

As profissões e o mercado de trabalho

Ÿ Estabelecer critérios de escolha de profissão.
Ÿ Entender o mercado de certas profissões.
Ÿ Ampliar o repertório de profissões.
Ÿ Conhecer melhor as profissões.

Ÿ Desenvolver a cria�vidade.
Ÿ Arriscar-se e confiar em si.
Ÿ Valorizar os próprios talentos e inicia�vas.

Ÿ Observar e iden�ficar os elementos de um currículo.
Ÿ Aprender como desenvolver um bom currículo.

Como elaborar seu currículo

Plano de negócios
Ÿ Aprofundar o conhecimento sobre plano de negócios.
Ÿ Construir um plano de negócios consistente.

Consumismo

Ÿ Valorizar o ser.
Ÿ Tolerar frustrações.
Ÿ Consumir de forma consciente.


