
Queridos familiares,

 No 7º Ano, o jovem é sensibilizado e mo�vado a refle�r sobre as mudanças internas e do grupo de pertencimento, 
buscando um convívio harmonioso. Certas caracterís�cas da adolescência ficam ainda mais intensas nessa fase, em que o 
cérebro passa por profundas transformações: irritabilidade, instabilidade, impulsividade, capacidade de argumentação, 
tendência à imitação social e aquisição de novas destrezas motoras. É uma fase de desafios e oportunidades.
 É o momento de buscar estratégias funcionais e sadias para lidar com as adversidades e alcançar a superação e a 
resiliência, reforçando a importância do reconhecimento dos sonhos e metas pessoais que, junto com os valores, cons�tuem 
as forças do caráter.
 Quanto às escolhas profissionais, ao empreendedorismo e ao mercado de trabalho, o jovem está mais preparado para 
aprimorar seu pensamento e suas a�tudes. Trabalham-se a importância de aliar o coração à razão nas escolhas, o sen�do da 
felicidade e como alcançá-la, critérios para uma boa decisão profissional, a ponderação sobre os significados do trabalho, usos 
posi�vos do salário e outros recursos, controle de gastos e outros temas do dia a dia, obje�vando uma existência equilibrada, 
realizada e feliz. Ele já tem nova visão de mundo, mostrando maturidade progressiva. É mais sociável e sabe ar�cular conceitos 
e ideais.
 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.

Bom percurso!
Leo Fraiman

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

7º Ano Fundamental

Permita ao jovem par�cipar de algumas decisões do co�diano; porém, assuntos 
como dinheiro, moradia e escola devem ter a decisão final dos familiares. ‘’Jogar o 
peso’’ de decisões importantes e de grande compromisso sobre ele é gerar uma 
sobrecarga de responsabilidade com a qual ele não tem como arcar. Dialoguem.

Não superproteja o jovem, deixe-o vencer por si, desenvolver suas próprias 
habilidades, edificar uma vida com orgulho e significado.

Não preencha a sensação de vazio do jovem por meio do consumismo, pois isso 
dificilmente lhe trará felicidade. A sa�sfação e o bem-estar advêm de outros 
fatores que não se resumem apenas a ter ou a comprar coisas.

Demonstre ao jovem a importância dos princípios, os quais norteiam a educação 
familiar. Ele pode tentar argumentar que hoje em dia ‘’ninguém se preocupa com 
isso’’. Explique que ele não é como ‘’todo mundo’’, pois tem opinião própria, e 
vocês, adultos, também.

Ensine e valorize o conceito do bem comum, a percepção de que cada um de nós 
tem o seu valor e merece ser respeitado como é. Elogie situações em que percebeu 
comportamento assentado em valores.



Nosso mundo interior

Ÿ Iden�ficar caracterís�cas da inteligência 
emocional e reconhecê-las em si.

Ÿ Perceber a relação entre inteligência emocional 
e maturidade emocional.

APRENDENDO SOBRE O
TRABALHO E AS PROFISSÕES

Conteúdo abordado no 
material didá�co

MÓDULO

1
AUTOCONHECIMENTO E

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Como mudei?

Ÿ Aceitar as mudanças que ocorrem na 
adolescência e procurar assimilá-las.

Ÿ Entender as diferentes fases do 
desenvolvimento humano.

Ÿ Mostrar paciência consigo mesmo.
Ÿ Ser tolerante.

Superando as dificuldades
Ÿ Perceber que é preciso ter coragem e persistência em tudo 

o que se faz.
Ÿ Aprender com os erros.
Ÿ Acreditar nos sonhos.

Caminhos da vida

Ÿ Valorizar todos os momentos da vida, os bons e os não tão 
bons.

Ÿ Aprender a fazer escolhas.
Ÿ Ser constante e persistente.
Ÿ Refle�r para tomar decisões.

Ÿ Aceitar os desafios como algo posi�vo, que possibilita 
crescimento.

Valores e a�tudes
Ÿ Conhecer os valores hones�dade e jus�ça.
Ÿ Agir com base nesses valores.
Ÿ Relacionar esses valores com ações prá�cas do dia a dia.

MÓDULO
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ESCOLHAS PROFISSIONAIS,

EMPREENDEDORISMO E
MERCADO DE TRABALHO

Escolhas profissionais

Ÿ Perceber a importância do trabalho e de realizar 
escolhas.

Ÿ Perseguir os sonhos.
Ÿ Refle�r sobre sonhos e escolhas.

Fazendo boas escolhas
Ÿ Aprender a fazer escolhas.

Ÿ Perseguir os sonhos ao fazer escolhas.

Ÿ Saber planejar a vida pessoal e estabelecer critérios 
para a escolha profissional.

Profissões

Ÿ Conhecer as diversas profissões existentes.
Ÿ Perceber com quais áreas profissionais mais se 

iden�fica.
Ÿ Estabelecer conexões entre as profissões afins.

A�tude empreendedora

Ÿ Perceber situações prá�cas e consequências de 
a�tudes empreendedoras.

Ÿ Entender a a�tude empreendedora como algo 
que pode ser treinado.

Ÿ Compreender o conceito de 
empreendedorismo.

Valores e a�tudes

Ÿ Conscien�zar-se do modo de agir que 
demonstra a prá�ca desses valores

Ÿ Pra�car esses valores.
Ÿ Relacionar esses valores com ações prá�cas do 

dia a dia.

Ÿ Conhecer os valores amor e responsabilidade.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
MÓDULO
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O trabalho
Ÿ Aprender sobre trabalho e salário.

Ÿ Perceber questões relacionadas à felicidade e sobrevivência.
Ÿ Compreender que existem remunerações diversas.

Riquezas e pobrezas

Ÿ Perceber-se como agente protagonista do meio onde vive e 
agente de mudanças.

Ÿ Compreender o que é patrimônio mundial.

Valores e a�tudes

Ÿ Conhecer os valores dignidade e 
humildade.

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

Ÿ Agir com base nesses valores.


