
Bom percurso!

 Nesse mundo, o amadurecimento do jovem precisa ser consolidado para que sua transição para o Ensino Médio aconteça 
de maneira agradável e funcional. Ele costuma ampliar suas redes de relacionamento e por isso também se preocupa com sua 
imagem e sua iden�dade grupal. É importante que ele seja es�mulado a ser responsável com os prazos dos trabalhos, a 
relacionar suas ideias com as pesquisas feitas e a adquirir maturidade.

 Temá�cas rela�vas a escolhas profissionais, empreendedorismo e mercado de trabalho são estudadas por meio da 
associação entre nomes de carreiras e suas descrições e da apresentação do perfil dos profissionais. O obje�vo é conduzir o 
jovem a pensar em seu futuro de forma consciente.
 Quanto à educação financeira, são propostas pesquisas de temas relacionados à área, simulação de abertura de um 
negócio e produção do primeiro currículo. Essa importante etapa é concluída com a elaboração efe�va de um projeto de vida, 
traçado de maneira clara, prá�ca e acessível.

Queridos familiares,

Leo Fraiman

 No 9º Ano, são oferecidas ao jovem estratégias prá�cas de autoconhecimento que favorecem a percepção de si mesmo, 
impactando na qualidade das escolhas que toma para si e para aqueles com quem convive. Em conjunto, são abordados os 
temas da maturidade e da elevação da autoes�ma, essenciais nessa fase.

 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.

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

9º Ano Fundamental

Aja explicitamente valorizando a paz, a responsabilidade, o respeito, entre 
outros valores, pois presenciar tais a�tudes permite ao jovem se 
desenvolver em um ambiente de sintonia entre o que se diz e o que se 
pra�ca no dia a dia.

Nessa etapa, os familiares passam a ser os copilotos sobre o futuro 
profissional do jovem, e não mais os comandantes. A decisão final é dele, já 
que ele é quem irá lidar com o ônus e o bônus de sua decisão.

Esteja aberto às ideias do jovem com sinceridade e es�mule-o a 
compar�lhar suas angús�as e alegrias. Com isso, o ambiente familiar 
pode ser visto como confortável e acolhedor. 

Acompanhe as matérias, lições e notas do jovem. Se for o caso, antes de 
recorrer a aulas par�culares, oriente-o a estudar com os colegas.

Reu�lize, reaproveite, recicle, transforme, mostre como podemos usar mais 
e melhor nossos recursos para u�lizar as coisas de maneira sustentável.



Planejamento - começando um projeto de vida
Ÿ Entender algumas transformações que ocorrem na 

adolescência.
Ÿ Autoavaliar-se em relação às diferentes áreas da vida, 

iden�ficando a sa�sfação pessoal de cada uma delas 
e estabelecendo metas para melhorar o que desejar.

Ÿ Perceber-se como um ser em constante 
transformação e aprimoramento con�nuo.

APRENDENDO SOBRE O
TRABALHO E AS PROFISSÕES

Conteúdo abordado no 
material didá�co

MÓDULO

1
AUTOCONHECIMENTO E

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Construindo um projeto de vida
Ÿ Reconhecer as próprias qualidades e as qualidades dos 

outros.
Ÿ Autoconhecer-se.
Ÿ Valorizar qualidades, capacidades e habilidades.

MÓDULO

2
ESCOLHAS PROFISSIONAIS,

EMPREENDEDORISMO E
MERCADO DE TRABALHO

Espírito empreendedor

Ÿ U�lizar a autoes�ma para tomar decisões 
e despertar a cria�vidade.

Ÿ Ser proa�vo e planejar.

Ÿ Conhecer as caracterís�cas do 
empreendedorismo.

Ÿ Pra�car a�tudes empreendedoras.

Pensando no futuro

Ÿ Perceber-se como agente histórico e transformador.
Ÿ Compreender a relação entre atuação profissional e felicidade.

Ÿ Reconhecer caracterís�cas e a�tudes empreendedoras.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
MÓDULO

3

A formatura

Ÿ Iden�ficar pensamentos  e sen�mentos nessa fase de 
transição, bem como as ideias sobre o projeto de vida.

Ÿ Planejar e organizar a formatura em grupo.
Ÿ Refle�r sobre essa etapa da vida, ponderando as conquistas e 

os caminhos a percorrer.

Compar�lhando soluções de educação financeira
Ÿ Conhecer e compar�lhar soluções de educação financeira.
Ÿ Ser cria�vo.

Valores e a�tudes

Ÿ Relacionar esses valores com ações 
prá�cas do dia a dia.

Ÿ Aprender sobre os valores gra�dão e 
par�lha.

Ÿ Iden�ficar situações em que é 
possível pra�car valores e como isso 
impacta no meio onde vive.

Ÿ Ser grato e par�lhar.

Escolha profissional

Ÿ Conscien�zar-se da importância da 
pesquisa, da leitura e do inves�mento em 
cultura geral para acompanhar as 
tendências do mercado.

Ÿ Interessar-se por conhecer detalhes das 
profissões com as quais se iden�fica.

Critérios para a escolha de uma profissão

Ÿ Ter consciência da importância de levar em conta valores e 
necessidades pessoais na hora da escolha profissional.

Ÿ Analisar quais critérios são fundamentais e quais são rela�vos na 
hora da escolha.

Ÿ Valorizar a história de vida pessoal e profissional.

Ÿ Aprender a elaborar o currículo e entendê-lo como documento 
que o representa.

Autoconhecimento

Ÿ Entender o valor do autoconhecimento para fazer 
escolhas.

Ÿ Compreender a importância do autoconhecimento e 
valorizá-lo.

Ÿ Compreender-se como ser histórico.

Ÿ Aceitar as necessidades de mudança e empenhar-se 
para ser melhor.

Faça da inteligência emocional sua aliada
Ÿ Entender o que é e como desenvolver a inteligência 

emocional.
Ÿ Reconhecer, compreender e respeitar os próprios 

sen�mentos e emoções e os dos outros.
Ÿ Usar as emoções a favor do bom convívio social, 

considerando também as consequências e os impactos 
na vida de outras pessoas.

Ÿ Elevar o autoconhecimento.

Valores e a�tudes

Ÿ Iden�ficar situações em que é possível pra�car valores e 
como isso impacta no meio onde vive.

Ÿ Relacionar esses valores com ações do dia a dia.
Ÿ Aprender sobre os valores amizade e altruísmo.

Valores e a�tudes

Ÿ Relacionar esses valores com ações prá�cas do dia a dia.
Ÿ Aprender o conceito dos valores integridade e fidelidade.

Ÿ Iden�ficar situações em que é possível pra�car valores e como 
isso impacta no meio onde vive.


