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PREZADO(A) PROFESSOR(A) 
 

As sugestões de trabalho, apresentadas neste material, refletem a constante busca da promo- 
ção das competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do 
mundo contemporâneo. 

O tempo todo os jovens têm que interagir, observar, analisar, comparar, criar, refletir e tomar de- 
cisões. O objetivo deste material é trazer para o estudante a oportunidade de ampliar conhecimentos, 
desenvolver conceitos e habilidades que os auxiliarão na elaboração dos seus Projetos de Vida e na 
resolução de questões que envolvam posicionamento ético e cidadão. 

Procuramos contemplar algumas das principais características da sociedade do conhecimento 
e das pressões que a contemporaneidade exerce sobre os jovens cidadãos, a fim de que as escolas 
possam preparar seus estudantes adequadamente. 

Ao priorizar o trabalho no desenvolvimento de competências e habilidades, propõe-se uma es- 
cola como espaço de cultura e de articulação, buscando enfatizar o trabalho entre as áreas e seus 
respectivos componentes no compromisso de atuar de forma crítica e reflexiva na construção coletiva de 
um amplo espaço de aprendizagens, tendo como destaque as práticas pedagógicas. 

Contamos mais uma vez com o entusiasmo e a dedicação de todos os professores para que 
consigamos, com sucesso, oferecer educação de qualidade a todos os jovens de nossa rede. 

 

Bom trabalho a todos! 
 
 

Coordenadoria Pedagógica – COPED 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
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AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E O 
DESENVOLVIMENTO PLENO DOS ESTUDANTES 

As competências socioemocionais são definidas como as capacidades individuais que se mani- 
festam de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ou seja, 
elas se expressam no modo de sentir, pensar e agir de cada um para se relacionar consigo mesmo e 
com os outros, para estabelecer objetivos e persistir em alcançá-los, para tomar decisões, para abra- çar 
novas ideias ou enfrentar situações adversas. Elas são maleáveis e quando desenvolvidas de forma 
intencional contribuem para a aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos estudantes. 

Além do impacto na aprendizagem, diversos estudos multidisciplinares1 têm demonstrado que as 
pessoas com competências socioemocionais mais desenvolvidas apresentam experiências mais posi- 
tivas e satisfatórias em diferentes aspectos da vida, tais como bem-estar e saúde, relacionamentos, 
escolaridade e no mercado de trabalho. 

 

QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS  SOCIOEMOCIONAIS E COMO  ELAS SE ORGANIZAM 

Ao longo de 40 anos, foram identificadas e analisadas mais de 160 competências sociais e emo- 
cionais. A partir de estudos estatísticos, chegou-se a um modelo organizativo chamado de Cinco 
Grandes Fatores que agrupa as características pessoais conforme as semelhanças entre si, de forma 
abrangente e parcimoniosa. A estrutura do modelo é composta por 5 macrocompetências e 17 com- 
petências específicas. Estudos em diferentes países2 e culturas encontraram essa mesma estrutura, 
indicando robustez e validade ao modelo. 

 
MACRO 

COMPETÊNCIA 
COMPETÊNCIA DEFINIÇÃO 

 
 
 
Abertura ao novo 

Curiosidade para 
aprender 

Capacidade de cultivar o forte desejo de aprender e de adquirir 
conhecimentos, ter paixão pela aprendizagem. 

Imaginação 
criativa 

Capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da 
experimentação, aprendendo com seus erros, ou a partir de uma 
visão de algo que não se sabia. 

Interesse artístico 
Capacidade de admirar e valorizar produções artísticas, de diferen- 
tes formatos como artes visuais, música ou literatura. 

 
 
 

1 Para saber mais, acesse Teixeira e Brandão (2021). Benefícios das competências socioemocionais na vida. Disponível em: https://institutoayrtonsenna. 
org.br/content/dam/institutoayrtonsenna/documentos/instituto-ayrton-senna-avaliacao-socioemocional.pdf.   Acesso    em: 16 
nov. 2021. 

2 Para conhecê-los, acesse: Primi et al (2016) Development of an Inventory Assessing Social and Emotional Skills in Brazilian Youth. Disponível em: https:// 
biblio.ugent.be/publication/7280734/file/7280735.pdf?_ga=2.186746408.1483762967.1636490055-1611021338.1633530040.  Acesso 
em: 16 nov. 2021.



  

 
 

 
 
 

Resiliência 
Emocional 

 
Autoconfiança 

Capacidade de cultivar a força interior, isto é, a habilidade de se 
satisfazer consigo mesmo e sua vida, ter pensamentos positivos e 
manter expectativas otimistas. 

Tolerância ao 
estresse 

Capacidade de gerenciar nossos sentimentos relacionados à an- 
siedade e estresse frente a situações difíceis e desafiadoras, e de 
resolver problemas com calma. 

Tolerância à 
frustração 

Capacidade de usar estratégias efetivas para regular as próprias emo- 
ções, como raiva e irritação, mantendo a tranquilidade e serenidade. 

 
 

Engajamento 
com os outros 

 
Entusiasmo 

Capacidade de envolver-se ativamente com a vida e com outras 
pessoas de uma forma positiva, ou seja, ter empolgação e paixão 
pelas atividades diárias e a vida. 

Assertividade 
Capacidade de expressar, e defender, suas opiniões, necessidades 
e sentimentos, além de mobilizar as pessoas, de forma precisa. 

Iniciativa Social 
Capacidade de abordar e se conectar com outras pessoas, sejam 
amigos ou pessoas desconhecidas, e facilidade na comunicação 

 
 
 
 

 
Autogestão 

 
Responsabilidade 

Capacidade de gerenciar a si mesmo a fim de conseguir realizar 
suas tarefas, cumprir compromissos e promessas que fez, mesmo 
quando é difícil. 

Organização 
Capacidade de organizar o tempo, as coisas e as atividades, bem 
como planejar esses elementos para o futuro. 

Determinação 
Capacidade de estabelecer objetivos, ter ambição e motivação para 
trabalhar duro, e fazer mais do que apenas o mínimo esperado. 

 
Persistência 

Capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos e/ou 
começamos, ao invés de procrastinar ou desistir quando as coisas 
ficam difíceis ou desconfortáveis. 

Foco 
Capacidade de focar — isto é, de selecionar uma tarefa ou atividade e 
direcionar toda nossa atenção apenas à tarefa/atividade “selecionada”. 

 
 
 
 

Amabilidade 

 
Empatia 

Capacidade de usar nossa compreensão da realidade para enten- 
der as necessidades e sentimentos dos outros, agir com bondade e 
compaixão, além do investir em nossos relacionamentos prestando 
apoio, assistência e sendo solidário. 

 
Respeito 

Capacidade de tratar as pessoas com consideração, lealdade e 
tolerância, isto é, demonstrar o devido respeito aos sentimentos, 
desejos, direitos, crenças ou tradições dos outros. 

 
Confiança 

Capacidade de desenvolver perspectivas positivas sobre as pesso- 
as, isto é, perceber que os outros geralmente têm boas intenções 
e, de perdoar aqueles que cometem erros. 

 
 

VOCÊ SABIA? 
 

O componente Projeto de Vida desenvolve intencionalmente as 17 competências socioe- 
mocionais ao longo dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Entre maio 
e setembro 2019, foram realizadas oficinas uma escuta com os profissionais da rede para 
priorizar quais competências seriam foco de desenvolvimento em cada ano/série. A partir 
dessa priorização, a proposta do componente foi desenhada, tendo como um dos pilares 
a avaliação formativa com base em um instrumento de rubricas que acompanha um plano 
de desenvolvimento pessoal de cada estudante.

    



 
 

        

 
COMO INTEGRAR AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS AO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Um dos primeiros passos para integrar as competências socioemocionais ao trabalho com os 
conteúdos do componente curricular é garantir a intencionalidade do desenvolvimento socioemocional 
no processo. Evidências indicam que a melhor estratégia para o trabalho intencional das competências 
socioemocionais se dá por meio de um planejamento de atividades que seja SAFE3 – sequencial, ativo, 
focado e explícito: 

 

  SEQUENCIAL    ATIVO    FOCADO    EXPLÍCITO  

Percurso com 
Situações de 

aprendizagem 
desafiadoras, de 

complexidade 
crescente e com tempo 
de duração adequado. 

As competências 
socioemocionais são 

desenvolvidas por meio 
de vivências concretas 

e não a partir de 
teorizações sobre elas. 

Para isso, o uso de 
metodologias ativas é 

importante. 

É preciso trabalhar 
intencionalmente uma 

competência por 
vez, durante algumas 
aulas. Não é possível 
desenvolver todas 
as competências 
socioemocionais 
simultaneamente. 

Para instaurar um 
vocabulário comum e 
um campo de sentido 
compartilhado com 

os estudantes, é 
preciso explicitar qual 

é competência foco de 
desenvolvimento e o 

seu significado. 

 

 

Desenvolver intencionalmente as competências socioemocionais não se refere a “dar uma aula 
sobre a competência”. Apesar de ser importante conhecer e apresentar aos estudantes quais são as 
competências trabalhadas e discutir com eles como elas estão presentes no dia a dia, o desenvolvimen- 
to de competências socioemocionais acontece de modo experiencial e reflexivo. Portanto, ao preparar a 
estratégia das aulas, é importante considerar como oferecer mais oportunidades para que os estudantes 
mobilizem a competência em foco e aprendam sobre eles mesmos ao longo do processo. 

Conheça sugestões de competências socioemocionais para articular em cada Situação de Apren- 
dizagem utilizando a estratégia SAFE - feitas a partir das temáticas e metodologias propostas. 

 

Situação de 
Aprendizagem 

 
Tema da Situação de Aprendizagem 

Competência 
Socioemocional em 

Foco 

1 Matemática Financeira Foco 

2 Sistemas de Medidas Tolerância ao Estresse 

3 Razões Trigonométricas Persistência 

 
Agora é mergulhar no planejamento das aulas! Bom trabalho! 

 
  
 
 
 
 

 
3 Segundo estudo meta-analítico de Durlak e colaboradores (2011), o desenvolvimento socioemocional apresenta melhores resultados quando as situações de 

aprendizagem são desenhadas de modo SAFE: sequencial, ativo, focado e explícito. DURLAK, J. A., WEISSBERG, R. P., DYMNICKI, A. B., TAYLOR, R. D., & SCHELLINGER, 
K. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82, 405-
432. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inova 
 
 
 
 

Projeto de Vida  
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PERCURSO FORMATIVO: O GPS DAS AULAS 
 

Ementa: Compreensão de que realizações futuras dependem das decisões e escolhas feitas no 
presente. O componente de Projeto de Vida apoia o desenvolvimento do estudante da 2ª série com 
foco em: (I) capacidade de aprender e fazer escolhas em situações favoráveis e desfavoráveis, consi- 
derando seu Projeto de Vida e as consequências de suas escolhas e ações; (II) capacidade de se 
apropriar e mobilizar estratégias para viabilizar a concretização de seu Projeto de Vida; (III) capacidade 
de compreender o Projeto de Vida como um exercício contínuo, que impacta no presente e no futuro. 

 
 
 

Fonte: Elaborado especialmente pelos autores de Projeto de Vida. 

 

Situação de 
Aprendizagem 

Objetivos 
Competências 

socioemocionais 

1. Conhece a ti 
mesmo! 

Refletir sobre as conquistas, 
dificuldades, trajetória de vida 
e características pessoais. 

Autoconfiança 

2. Zilhões de 
coisas para 
escrever sobre 
mim. 

Estimular a reflexão sobre 
si mesmo na busca pelo 
autoconhecimento. 

Imaginação criativa 

3. Registro é mais 
que memória. 

Utilizar as informações sobre si 
mesmo na sistematização do 
Plano de Ação e no processo 
de autoconhecimento. 

Determinação 

4. O meu caminho 
eu mesmo traço! 

Agir como fonte de liberdade 
(ação) e protagonista diante da 
condução da vida. 

Responsabilidade 

5. Não precisa 
ser herói, apenas 
protagonista. 

Construir uma narrativa sobre 
si mesmo, de acordo com o 
que se deseja no presente e o 
que se projeta para o futuro. 

Entusiasmo 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 

CONHECE A TI MESMO! 

 
 
 
 
 

 
Professor, mais um ano de aulas de Projeto de Vida (PV) se inicia e, a partir desta aula, os estu- 

dantes seguirão um percurso formativo que contribuirá para o autoconhecimento e aprofundamento 
dos conhecimentos desta disciplina. 

 
Antes de iniciar a aula, algumas considerações são importantes: 

 
• O conteúdo de todas as aulas atende também os estudantes novatos na escola, que não 

tiveram a oportunidade de ter aulas de Projeto de Vida no ano anterior. Isso porque cada aula foi 
pensada para apoiar os estudantes na construção dos seus Projetos de Vida em distintas 
realidades. Você notará, portanto, que, no decorrer de cada aula, será mencionado como 
devem ser mediadas as atividades para oferecer apoio aos estudantes. Além disso, 
consideramos que, além dos estudantes novatos, exista algum estudante veterano que precise 
de igual apoio, pois, para alguns, a construção de um Projeto de Vida é uma tarefa muito mais 
complexa. Dessa forma, esteja atento a essas situações, para fazer as mediações que serão 
propostas. 

 
• Nesta aula e nas próximas, os estudantes serão convidados a um mergulho nas profundezas 

do seu ser, fazendo uma analogia com o oceano, as destrezas de um mergulhador e 
equipamentos necessários para um mergulho. Essas analogias se referem a uma das missões 
mais importantes da vida do estudante para realização do seu sonho. A busca pelo 
autoconhecimento na construção do Projetos de Vida é fio condutor de todas elas. Dessa 
forma, professor, a aula deve ser desenvolvida valorizando a trajetória de vida de cada estudante, 
os seus recursos pessoais que dispõem, os desafios e conquistas adquiridas ao longo da sua 
jornada. Assim, antes de iniciar a primeira aula, informe sobre essas analogias das aulas. Elas 
devem ser sustentadas por você até a última aula; 

 
• Além da analogia com o oceano, esta aula e as próximas foram pensadas seguindo uma lógica 

e metodologias dos games, para aplicações na realidade de cada estudante, com a finalidade 
explorar mais os conteúdos e motivá-los na movimentação de seus Projetos de Vida. Assim, 

Objetivo: Refletir sobre as conquistas, dificuldades, trajetória de vida e 
características pessoais. 

Competências 
socioemocionais em foco: 

Autoconfiança 

Material necessário: Diário de Práticas e Vivências; 
Elaboração prévia do professor de um Quizizz para aplicação 
junto aos estudantes; 
Lápis para circular características pessoais; 
Canetas coloridas, fotos de revistas, desenhos e/ou 

aplicativos para criação do próprio avatar. Assim como para 
desenho do cilindro de ar comprimido. 
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algumas aulas possuem desafios, que consiste em realizar alguma ação para alcançar 
determinado objetivo. Em linhas gerais, os desafios que os estudantes terão que cumprir nas 
aulas do percurso formativo deste bimestre são: 

 
• 1º Desafio: Criação de um avatar (desenho de boneco) que seja a própria representação de si 

como mergulhador, de acordo com as suas características pessoais; 
 

• 2º Desafio: Quizizz para avaliação dos conhecimentos da aula; 
 

• 3º Desafio: Desenho do próprio instrumento de mergulho, o cilindro de ar, para criação de uma 
loja de cilindros da turma; 

 
• 4º Desafio: Gravação de vídeo para apresentação do seu Diário de Práticas e Vivências e 

explicação da relação com o seu Projeto de Vida; 
 

• 5º Desafio: Escolha de imagem que represente a sua âncora, como símbolo da sua liberdade; 
 

• 6º Desafio: Compartilhamento entre duplas das ações escolhidas e prazos para desenvolvê-las de 
acordo com o seu percurso, que liga o ponto A- Onde estou ao ponto B – Aonde quero chegar; 

 
• 7º Desafio: Desenho de bússola, com representação das suas forças pessoais ou habilidades 

como pontos cardeais; 
 

Antes de iniciar a primeira atividade, realize uma leitura compartilhada com os estudantes do tex- 
to de apresentação da aula destacado na sequência. Durante a leitura, fazer pausas para colocações 
dos estudantes, e para reforçar o último parágrafo, que trata de um combinado, para que eles sigam 
focados em seus sonhos. Vale destacar que, durante a leitura, deve ser explorado os sonhos dos es- 
tudantes. Assim, verifique se: todos sonham? Se são sonhos validados por eles? Como os sonhos 
estão presentes na vida de cada um? Existe um planejamento e/ou Projeto de Vida que diz respeito a 
isso? É importante, professor, conhecer essa realidade sobre os sonhos dos estudantes, como ela se 
apresenta na sua turma, para que você possa fazer as mediações necessárias para aprofundamento dos 
conteúdos da aula. 

 

Caso exista estudantes que ainda não pensaram sobre seus sonhos, seja por serem novatos na 
escola, ou por terem tido dificuldades na construção do seu Projeto de Vida anteriormente, estimule- 
os a pensarem sobre isso e como tarefa de casa, peça que descrevam, apenas para você, os seus 
sonhos até a próxima aula. 

Seja bem-vindo ao caderno de aulas de Projeto de Vida. Mais um ano se passou e quantas 
coisas novas você deve ter aprendido, não é mesmo? 
Espera-se que, chegado até aqui, o seu desejo de conhecer-se tenha ficado ainda mais forte, 
pois descobrir-se faz parte da construção de um Projeto de Vida, que é tarefa para a vida inteira. 
Vale lembrá-lo (a) de que o seu sonho é o ponto de partida para a construção do Projeto de Vida. É 
por isso que questões como: o que você sabe sobre você? Como você descreve o seu futuro? São 
fundamentais nessa construção, e não importa se para você são questões fáceis ou difíceis, pois o 
que vale são as descobertas que foi capaz de fazer, e o quanto elas têm sido úteis na sua vida. 
Conhecer-se é uma tarefa complexa, mas extremamente importante. É uma busca inesgotável 
para a compreensão da essência e existência humana, o que não deveria ser algo extraordinário 
para a maioria das pessoas. 
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Antes de iniciar a atividade: Mar e oceano, você, professor, deve fazer um levantamento prévio 

dos conhecimentos dos estudantes sobre o Projeto de Vida. É necessário reforçar a importância de ter 
um Projeto de Vida e como se constrói um. 

 
A atividade: Mar e oceano apresentados na sequência buscam sensibilizá-los em relação ao 

quanto acreditam que se conhecem. Portanto, escute comentários dos estudantes, mas sem exigir 
que eles apresentem respostas para a questão apresentada: 

   ATIVIDADE 1: MAR E  OCEANO 

a) Qual é a extensão e profundidade das informações que você sabe sobre você? 
 

A ideia é que a pergunta seja sensibilizadora para as próximas atividades da aula. Na sequência, 
pergunte se eles poderiam descrever uma característica que identificam como a mais marcante da sua 
personalidade. Após falarem sobre isso, dê um exemplo, comentando que uma das características 
mais marcantes de um mergulhador é ser corajoso e calmo, pois ele tem que estar preparado para 
enfrentar situações muito perigosas em seus mergulhos. Aproveite para criar espaço para os estudan- 
tes comentarem quais características têm ajudado eles a enfrentarem os desafios da sua vida? ou que 
ajudaram a conquistar algo? A partir dessas explicações, peça que eles respondam a próxima questão: 

 
b) Antes que você defina uma resposta sobre isso, vamos pensar por partes, pois mergulhar 

dessa forma exigirá coragem e técnicas específicas. Uma delas é bem comum, que é identifi- 
car as suas características pessoais. Partindo disso, reúna todas as informações que possui 
sobre isso na imagem apresentada e responda o que se pede: 

Você sabia que o filósofo Sócrates tomava como princípio da sua filosofia a frase: conhece-te a 
ti mesmo? Pois é, em meados de 470-399 a.C., Sócrates apontava o conhecimento sobre si 
como a base de todos os outros conhecimentos do mundo. É dele o entendimento que só é 
possível conhecer verdadeiramente a si mesmo quando abandonamos os nossos preconceitos. É 
partindo dos ensinamentos Socráticos que convidamos você a um mergulho nas profundezas do 
seu ser. Imagine que existe um mar de informações a seu respeito ainda desconhecido, e que será 
necessário navegá-lo a partir de agora, como se explorasse um oceano profundo, que nunca 
tentou percorrer. Nesse mergulho, você será convidado a conhecer novas formas de vida nas 
profundezas do seu ser. Será um mergulho desafiador, mas a coragem faz parte da sua 
missão, pois você sabe que o que tem nessas profundezas é o que o (a) levará a realizar o seu 
sonho! 
Antes de começar o mergulho, você precisa estabelecer um compromisso consigo mesmo (a), 
que é manter-se focado (a) no seu sonho. Combinado? Além disso, é importante saber que 
existirão alguns desafios na exploração desse oceano, que você terá que vencê-los. Cada um 
deles será especificado nas aulas deste caderno, e por seu (sua) professor (a). É muito importante 
que consiga vencê-los para que possa, ao final, ter as informações necessárias para dar 
continuidade à construção do seu Projeto de Vida. Entendendo isso, podemos nos preparar para 
o mergulho? Vamos lá! 
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Fonte: Freepik 

Professor, nessa questão os estudantes devem identificar suas características conforme se per- 
cebem e apenas as positivas de personalidade. Contudo, na próxima questão, são apresentadas ca- 
racterísticas que, do ponto de vista do estudante, podem ser tanto positivas, como negativas, para 
suas reflexões. É importante que eles tomem as respostas dadas nesta questão para o aprofundamen- 
to delas na sequência, conforme este exercício: 

 
2 Ainda sobre você, o que diria em relação a sua personalidade? Reflita sobre isso de acordo com a des- crição 

apresentada na sequência. Circule com um lápis as características que você se identifica. Saiba que 
reconhecer-se é importante para o desenvolvimento pessoal e construção do seu Projeto de Vida. 

 
Explique que as características de cada bloco de notas são excludentes, ou seja, apenas com 

uma delas o estudante pode se identificar. Exemplo: uma pessoa é ou não extrovertida, não pode ser 
extrovertida e introvertida ao mesmo tempo. 

 
Bloco 1: 

 

 

Bloco 2: 
 

Suas características pessoais conforme você pensa 
a seu respeito. 

 
Físicas: 

 
 
 

Positivas de personalidades 

Sou extrovertido(a), pois sou extremamente sociável, gosto de conversar e interagir com outras 
pessoas. Não tenho medo de expor minhas opiniões e sou muito comunicativo. 

OU 
Sou introvertido(a), pois me sinto melhor sozinho(a), me acho menos sociável e interajo menos 
com as pessoas. Em geral, não me abro facilmente. 

Sou sensorial, pois obtenho informações através da observação de fatos e detalhes concretos. Eu 
sou uma pessoa realista e prática. 

OU 
Sou intuitivo(a), pois tenho um perfil imaginativo. Não obtenho informações por meio de fatos, pre- 
firo observar e tirar conclusões finais a partir dos meus próprios pensamentos e crenças. Eu sou 
criativo(a) e complexo(a). 
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Bloco 3: 
 

Sobre essas características, diga para os estudantes que são apenas um parâmetro na imensi- 
dão de tantas outras maneiras de organizá-las para definir a personalidade de uma pessoa, pois exis- 
tem diversos estudos que tratam sobre isso, mas o foco desta aula não é para aprofundar sobre isso 
e, sim, proporcionar mais caminho para o autoconhecimento. 

Depois disso, explique que, nesta aula, a autoconfiança será mobilizada, pois ao se autoconhecer 
é possível identificar os seus pontos fortes e saber quem se é. Para tanto, descreva para os estudantes 
a definição dessa competência socioemocional. 

 

Além da autoconfiança, existem outras competências que são fundamentais na construção do 
Projeto de Vida. Sabemos que apenas a competência cognitiva não basta, mas o que faz as crianças 
serem adultos bem-sucedidos e felizes? Para saber, assista ao vídeo da psicóloga e pesquisadora nor- 
te-americana Angela Duckworth, referência mundial nos estudos sobre as habilidades socioemocio- 
nais, disponibilizado na sequência. 

Ao assistir esse vídeo, podemos refletir sobre como construir uma escola numa perspectiva 
mais motivadora, com mais sentido e significado para o estudante, e na qual a presença da aprendizagem 
socioemocional apoie o seu desenvolvimento integral e a construção do seu Projeto de Vida. 

Duckworth nos traz uma questão importante: “Mas, e se ir bem na escola e na vida dependes- 
se de muito mais que sua capacidade de aprender rápido e fácil?”. Ela apresenta diferentes contex- 
tos para evidenciar que um indicador é recorrente para o alcance do êxito: a determinação. 

 
Angela Duckworth – Pennsylvania University/Character Lab 

 
Grit: the power of passion and perseverance | Angela Lee Duckworth 

 
 

 

Link do Vídeo: https://youtu.be/H14bBuluwB8 

Sou pensador(a), pois tomo decisões e julgo as pessoas sempre com base na lógica, pensando 
nos prós e contras das situações. Eu sou objetivo(a) e justo(a) e raramente deixo os sentimentos 
influenciarem nas minhas decisões. Valorizo a lógica, a justiça e a igualdade entre as pessoas. 

OU 
Sou sentimental, pois julgo e tomo decisões guiada por meus instintos e pelos sentimentos. Eu 
valorizo a harmonia, tenho empatia e aceito bem as exceções. 

Autoconfiança é sentir-se bem com o que somos, com a vida que vivemos e manter expectativas 
otimistas sobre o futuro. É a voz interior que diz “sim, eu posso”, mesmo se, no exato momento, as 
coisas pareçam difíceis ou não estejam indo tão bem. 
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Antes de seguir para a próxima atividade, explique o 1º Desafio desta aula, que é a criação de 
um avatar (desenho de boneco) que seja a própria representação do estudante sobre quem é, de acor- 
do com as suas características pessoais. Proponha que esse desafio seja realizado dentro de 15 dias. 

 
Professor, conforme a realidade da sua escola, você pode orientar os estudantes a criarem o seu 

avatar escolhendo fazê-lo por meio de ferramentas e aplicativos ou, simplesmente, desenhando a mão, 
e utilizando colagens de papel e fotografias. Deixe claro que o desafio pode ser adaptado aos recursos 
que possuem, de acordo com a criatividade de cada um. A proposta é que todos possam buscar, 
nessa criação, maneiras de expressar quem são. 

 
Na sequência, professor, faça um mural com os avatares dos estudantes e o apresente na próxi- 

ma aula. É importante que você utilize os avatares como recurso para explorar outros conteúdos nas 
próximas aulas, assim como para gerar maior identificação dos estudantes sobre quem são, e engajá- 
-los ainda mais nas aulas deste bimestre. 

 
Dica de ferramentas para criar um avatar. Disponível em: https://www.appgeek.com.br/criar- 

avatar-online/. Acesso em: 20 de out. de 2021. 
 

Na atividade: Cilindro de ar, existe um texto para leitura compartilhada entre os estudantes. 
Faça a leitura abrindo espaços para os comentários dos estudantes: 

 

   ATIVIDADE 2: CILINDRO DE AR 

Texto: SER o que quiser, você pode! 
 
 

Parte da nossa personalidade é herdada, mas não é totalmente definida pelos nossos genes. Quer 
um exemplo disso? Olhe para trás e perceba que parte da sua personalidade permanece e outra não. Pois 
é, talvez agora você seja mais responsável com os seus estudos e organizado(a). Isso é uma comprovação 
que SER é algo que pode mudar, pois a nossa personalidade pode ser definida de várias maneiras. 

 
A partir do momento que nascemos estamos incorporando hábitos e experiências que moldam 

quem somos. Você já parou para pensar nisso? É verdade, aprender a andar e a falar, por exemplo, re- 
presenta mais do que etapas importantes do nosso desenvolvimento. A forma como aprendemos a fazer 
isso, como buscamos superar os desafios nesse processo de aprendizagem, as pessoas com quem nos 
relacionamos, o ambiente no qual estamos inseridos, definem muitas coisas sobre nós. Contudo, enga- 
na-se quem acha que a nossa forma de SER não pode ser modificada ao longo do tempo. 

 
A verdade é que existem características suas mais ou menos estáveis, mas elas não representam 

necessariamente a sua essência. A essência é fruto das nossas escolhas, pois são as nossas escolhas 
que as caracterizam. Além disso, somos livres e responsáveis pelo que fazemos de nós mesmos. Isso 
quer dizer que podemos ser o que quisermos e não devemos nos definir apenas por alguns aspectos. 

 
É por esse motivo que não devemos limitar o nosso sonho às circunstâncias atuais da nossa vida 

ou ao que somos hoje. Considere que ao elaborar o seu Projeto de Vida, você é um ser em constante 
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evolução. Isso pressupõe sonhar sem as barreiras do presente e desejando ser quem quiser no futuro, 
pois são as suas escolhas e decisões que definirão o que pode ser. 

 
Após a leitura, é importante verificar o que os estudantes entenderam do texto. Certifique-se de 

que compreenderam que as características da sua personalidade representam apenas uma parte do 
que são. Sobre isso, reforçar que as escolhas são o que definem o que uma pessoa pode ser. Procure 
mediar reflexões sobre as escolhas dos caminhos que os levam ao que querem ser, além de como eles 
enxergam a sua autoconfiança nesse processo. A partir disso, comente que SER é uma questão de 
escolha, que quando uma pessoa tem clareza sobre o que quer, fica muito mais fácil buscar o que é 
necessário para isso. Isso ocorre, por exemplo, quando identificam que precisam desenvolver novas 
habilidades e/ou trabalharem algumas características da sua personalidade. Professor, é partindo da 
lógica que todos são responsáveis pelo que são e gostariam de ser que a próxima questão da ativi- 
dade deve ser inserida: 

 
4. Partindo das explicações do texto apresentado anteriormente, considere que o cilindro de ar é um 

dos equipamentos mais importantes a ser escolhido quando se pensa em mergulhar nas profun- 
dezas de um oceano. Geralmente a escolha ocorre por capacidade de ar, o que varia o seu ta- 
manho. Além do material, se é de aço ou alumínio e se ele é de alta ou baixa pressão. Partindo 
disso, imagine que um dos seus equipamentos de mergulho, o cilindro de ar, é preenchido tam- 
bém por suas características pessoais. Assim sendo, quais características você destacaria como 
as mais importantes e quais não possui, mas que gostaria de adquiri-las? 

 

 

Professor, sobre as características que os estudantes gostariam de possuir, procure questioná- 
-los sobre o que levaram em consideração para descrevê-las. Verifique de onde parte a motivação 
deles. Será que é mesmo de uma necessidade pessoal para a construção do seu Projeto de Vida? 

 
Antes de concluir a aula, proponha o 2º Desafio do percurso formativo, que consiste no quizizz 

para testar os conhecimentos dos estudantes sobre a aula. Assim, caso precise, você pode acessar 
os links para aprender a construir o quizizz para os estudantes responderem: 

 
• https://www.significadosbr.com.br/quiz. Acesso em agosto de 2021; 

 
• https://pt.quizur.com/criar-quiz. Acesso em agosto de 2021; 
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• https://wordwall.net/resource/3037345/o-que-%C3%A9-para-que-serve. Acesso em 
agosto de 2021. 

 
Além do 2º desafio, proponha aos estudantes o 3º Desafio, que é um desenho do próprio cilindro 

de ar, para a criação de uma loja de cilindros da turma, intitulada: Eu posso ser o que eu quiser! 
Lembre-se de fazer também uma roda de conversa, para que comentem o que acharam da aula. 
Esteja atento às reflexões trazidas pelos estudantes sobre suas conquistas, dificuldades, trajetória de 
vida e características pessoais. 

 
Ao final da aula, espera-se que ela tenha ajudado os estudantes a se conhecerem melhor. O im- 

portante é que eles saibam que, ao se conhecerem, eles podem buscar desenvolver o que precisam 
para realizar os seus sonhos. 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

ZILHÕES DE COISAS PARA ESCREVER SOBRE MIM 

 
 
 

 
Professor, esta aula é um convite à criatividade dos estudantes. A proposta é estimular a prática do 

registro sobre si mesmo, por meio da criação de um Diário de Práticas e Vivências. Vale ressaltar que 
esse Diário é um documento pessoal, do estudante. Portanto, nele, devem ser registradas infor- 
mações que eles consideram importantes, e que compõem a sua trajetória na construção do seu 
Projeto de Vida. 

 
Professor, considere que os estudantes veteranos de uma Escola Integral já devem ter conheci- 

mento sobre o que é o Diário de Práticas e Vivências e, inclusive, devem ter o seu. Dessa forma, pro- 
cure saber deles como tem sido o seu uso, e qual a importância que atribuíram a esse documento. 
Aproveite esse momento para motivar todos os estudantes à prática de registrar suas memórias e 
desejos de realização. 

 
É importante ressaltar que não existe periodicidade definida para os registros no Diário, pois isso 

depende da motivação de cada estudante. O que se espera é que eles, ao terem os seus Diários, 
possam iniciar seus registros e, aos poucos, encontrarem o prazer da escrita. Portanto, o importante é 
começar a escrever, para que o estudante crie a sua rotina de registros. 

 
Professor, considere que, ao escrever, os estudantes desenvolvem muitas competências de es- 

crita, como a comunicação . Além disso, ao escrever sobre os sentimentos, situações, fatos da própria 
vida, isso ajuda no alívio do estresse e melhoria da saúde mental e física deles. A escrita como caminho 

Objetivo: Estimular a prática de registro das reflexões sobre si 
na busca pelo autoconhecimento. 

Competências socioemocionais 
em foco: 

Imaginação criativa 

Material necessário: Diário de Práticas e Vivências 
Celular ou computador para criação de vídeo sobre 
o Diário de Práticas e Vivências. 
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para o autoconhecimento é uma estratégia potente para que os estudantes aprendam a gerir as suas 
emoções, lidar com seus dilemas internos de forma mais saudável, por exemplo. 

 
Partindo disso, diga aos estudantes que existem diferentes formas de escrever sobre si mesmos. 

Um caminho para inserir essa prática na rotina é começar a documentar as mudanças ou eventos 
pelos quais estão passando, sem se preocupar com a profundidade dos assuntos (que se permitem 
dar). É a partir disso que, aos poucos, a escrita vai tomando sentido e, aí sim, mais profundidade. 
Sobre isso, aproveite para fazer uma analogia com tipos de mergulho, que devem ser escolhidos pelo 
próprio mergulhador, para que ele possa planejá-lo com segurança. Quando se vai mergulhar em 
profundezas, por exemplo, é preciso definir o tempo de permanência no fundo do mar, pois pode ser 
muito perigoso emergir à superfície. Sobre isso, pergunte aos estudantes se eles sabem que quanto 
mais profundo um mergulho, menor deve ser o tempo dele? Explique que existe um padrão a ser 
seguido entre o tempo e profundidade pelos mergulhadores, pois existem normas de segurança para 
isso, que determina um tempo de descompressão para o mergulhador (isso evita que bolhas de gases 
se instalem nas vias sanguíneas, causando dor e outros sintomas, e até a morte). Com essa explica- 
ção, dá para fazer uma analogia com a profundidade da escrita, para dizer que quem controla a 
profundidade é o próprio estudante (mergulhador), por meio do seu planejamento sobre o que vai es- 
crever. 

 

Na atividade: Um registro de mergulho, o estudante encontrará um passo a passo para a cons- 
trução do seu Diário de Práticas e Vivências. Sobre o Passo 1 da atividade, você, professor, deve esti- 
mular o início do registro das narrativas dos estudantes, explicando a importância disso para a constru- 
ção do Projeto de Vida. Como explicado anteriormente, a profundidade da escrita surge no decorrer do 
próprio processo de escrever. O que possibilitará muitas descobertas dos estudantes sobre si. 

   ATIVIDADE: UM REGISTRO DE MERGULHO 

1 A seguir você encontra um passo a passo para a construção do seu Diário de Práticas e Vivên- 
cias, que pode ser utilizado sempre que quiser registrar algo sobre você. Veja as orientações para 
construção das suas narrativas: 

 
Para início da atividade, professor, convide os estudantes a escolherem um fato ou situação mar- 

cante da sua vida, conforme se sintam confortáveis para acessá-las, apenas para que a tomem como 
referência para o exercício que será proposto. Explique que não precisam se preocupar em apresentá- 
-la para os colegas de turma, pois é uma atividade individual, sem necessidade de compartilhamento. 

 
1.1 Sendo assim, imagine que você precise fazer um mergulho para buscar informações 

submersas no oceano, que representam uma situação ou algo marcante na sua vida. 
Por onde você começaria? Respire fundo e siga cada passo: 

 
Na sequência, leia cada uma das questões, oferecendo tempo para que os estudantes constru- 

am as narrativas: 

Além dessa analogia, existe outra, a que trata do Diário de bordo do mergulhador. Sobre isso, faça 
uma leitura conjunta do texto de apresentação da aula no Caderno do Estudante. 
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A. Comece descrevendo dados gerais, trazendo informações como se fizesse um mergulho de 
reconhecimento do local. A escrita pode iniciar pela identificação da data, ambiente, pessoas 
presentes e como você se encontrava no dia. É muito importante dizer suas emoções e o que 
sentia; 

 
B.  Descreva a situação ou fator que despertou o seu interesse em escrever sobre ele(s). Para 

isso, faça o seguinte questionamento: Por que não devo deixar de registrar essa situação? 
 

C. Aproveite para descrever também o que você pensou durante e após a situação vivenciada; 
 

D. Na análise da situação, o que você pode extrair de aprendizado e se achar que deveria, o que 
faria de diferente? 

 
A proposta é que cada estudante possa dar um ponto de partida na escrita e possa se organizar 

por meio de uma referência, conforme orientações do Passo 1. Contudo, lembre-se: o Diário é do 
estudante e, por isso, as orientações podem ser flexibilizadas por eles. Essa mesma lógica, cabe ao 
Passo 2, sobre o que pode ser padronizado. Sobre isso, leia as questões realizando pausas, para 
ouvir os estudantes sobre o que eles acham das orientações, e para que compartilhem as suas expe- 
riências também. 

 
a É válido criar seções ou páginas para anotar coisas específicas, como dispor uma marcação 

para a descrição de sentimentos e atitudes que foram positivas em determinadas situações. 
Ao destacá-las dessa forma, você pode entendê-las melhor e quem sabe, reproduzi-las inten- 
cionalmente para enfrentar situações semelhantes na sua vida. Faça essa descrição com base 
na situação relatada no Passo 1 dessa atividade; 

 
b. Você pode criar também capas divisórias no seu Diário, que separem períodos que conside- 

ram um divisor de águas na sua vida. A título de exemplos, pode ter uma capa com uma foto 
que representa o seu ingresso no Ensino Médio ou capa com uma frase que descreva sua vida 
antes e após a pandemia de COVID 19, por exemplo. Assim sendo, qual seria a capa que se 
aplica como divisória, para a situação relatada por você no passo 1? 

 
c. É possível também, criar divisões que padronizam o registro de informações futuras, como 

seções para descrição das suas intenções para aquele período, como uma meta a ser alcan- 
çada ao final do mês, por exemplo. Sobre isso, por que não deixar escrito como você preten- 
de se premiar diante de algumas conquistas pessoais? É possível também manter espaços 
para escrever o que se espera do dia e outro para mencionar como você pretende dedicar 
tempo para cuidar de você. Que tal experimentar fazer essas divisões daqui para frente? Ex- 
plore a sua criatividade. 

 
Professor, explique que as seções podem ser padronizadas, e podem servir para os estudantes 

acompanharem diversas coisas interessantes da sua vida também, como os objetivos alcançados, 
hábitos em geral e características pessoais, a título de exemplos. Ou seja, a padronização do Diário 
deve seguir o interesse dos estudantes, e não tem sentido copiar um esquema padrão de um colega, 
ou modelo da internet. A proposta é que criem o padrão das seções do seu Diário. Não tem sentido 
criarem, por exemplo, uma sessão para lista de momentos de gratidão, se eles não possuem isso 
como prática. A não ser que a intenção do estudante seja estimular o desenvolvimento da gratidão. 
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No Passo 3 da atividade, os estudantes conhecerão alguns pontos de convergência entre a es- 
crita do seu Diário e o Plano de Ação do seu Projeto de Vida. Para isso, inicialmente, procure manter-se 
informado sobre seus Planos de Ação - como eles têm acompanhado os objetivos alcançados? Caso 
tenha estudantes novatos na escola, é necessário explicar o que é o Plano de Ação. Para isso, tome 
como referência as aulas da 1ª Série: A vida é um projeto e Do sonho à realidade: A arte do pla- 
nejamento. Considere que, a cada aula, você, professor, deve seguir apoiando esses estudantes, para 
que eles possam obter os conhecimentos necessários para a construção de seus Projetos de Vida. 

 
Na imagem disponível no Passo 3 da atividade, no Caderno do Estudante, explique aos es- 

tudantes como o Diário de Práticas e Vivências pode funcionar como uma ferramenta de autoconheci- 
mento, pois ajuda na conscientização de suas ações. Como explicado na padronização das seções, o 
registro dos fatos e situações pode trazer informações que os ajudem a rastrear seus hábitos. Além 
de valorizar os aprendizados, serve para destacar tarefas que devem ser feitas, e as quais são ações 
prioritárias, por exemplo. Para isso, leia e explique as questões: 

 
a. Extraia dos seus registros ações que correspondam ao Plano de Ação do seu Projeto de Vida. 

Você pode identificar essas ações numa simples lista de afazeres que descreveu ou numa 
agenda que criou para organizar as suas prioridades da semana. Veja na imagem anterior que 
esses são pontos de convergência com os registros do seu Diário de Práticas e Vivências. Saiba 
também, que o Plano de Ação considera essas informações base para a sua construção; 

 
b. Considere que tudo o que você escreve em seu Diário é passível de novas reflexões. Assim, 

esteja sempre lendo o que escreveu e, se sentir necessidade, volte a escrever tudo novamente. 
Partindo disso, reescreva a situação do Passo 1 escolhida por você, mas busque assumir 
outro ponto de vista, como se você fosse um artista diante da própria obra, que não se cansa de 
pensar sobre o que criou; 

 
c. Crie uma rotina de registro para escrever e que trate sobre como você tem se guiado na 

direção dos seus objetivos (de acordo com Plano de Ação do seu Projeto de Vida). Então, 
escreva como tem sido o seu progresso diário, não importa quão grande ou pequeno ele 
tenha sido. Isso lhe dará oportunidade de crescer e explorar coisas novas. Caso sinta 
necessidade, não esqueça de atualizar os seus objetivos do Plano com base no que aprendeu; 

 
d. Considere que realizar o seu sonho levará tempo. Durante esse período, você aprenderá 

muitas coisas novas. Devido a isso, pode ser que as circunstâncias e prioridades mudem, 
afinal, não podemos ser o que éramos há tempos atrás. Dessa forma, escreva no seu Diário 
como a realidade tem se apresentado a você e se suas prioridades mudaram. 

 
Ao final, diga aos estudantes que cada um deve buscar a melhor forma de organizar as informa- 

ções no seu Diário de Práticas e Vivências. É por meio da construção do seu Projeto de Vida que os 
registros vão tendo significado e adquirindo um padrão de escrita e organização. É possível registrar 
tudo no Diário, mas por que não tê-lo também para organizar as rotinas, para que possam estabelecer 
relações com suas agendas pessoais e de estudo, bem como, para dar mais intencionalidade à sua 
vida? Professor, faça essas reflexões junto aos estudantes. 

 
Para o fechamento desta aula, proponha o 4º Desafio do percurso formativo, que consiste na 

criação de um vídeo para apresentação do próprio Diário de Práticas e Vivências. Nesse vídeo, os 
estudantes precisarão mostrar as seções que compõem o seu Diário, e explicar como o tem utilizado 
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para a construção do seu Projeto de Vida. A data para entrega do Desafio deve ocorrer após duas 
semanas desta aula, para dar tempo de eles produzirem seus Diários conforme orientações recebidas 
nesta aula. 

 
Para motivar os estudantes na realização do desafio, diga que será proposta uma votação, para 

escolher o melhor vídeo. Assim, professor, crie um Google Forms junto com os estudantes, para ela- 
borar uma ficha de avaliação dos vídeos. Você pode acordar alguns critérios para avaliação do vídeo, 
como: 

 
• Nome do Diário de Práticas e Vivências; 

 
• Qualidade do som (bom, regular e ruim); 

 
• Clareza e compreensão; 

 
• Criatividade (animação, musical, legendado, com desenhos e fotos); 

 
• Duração adequada (mínimo de 5 minutos e máximo de 20 minutos); 

 
• Ponto positivo (pedir para que os estudantes destaquem); 

 
• Ponto negativo (pedir para que os estudantes destaquem). 

 
É importante que, para cada um dos critérios, seja estabelecida uma nota máxima de 1 a 3, por 

exemplo. 
 

Por fim, informar aos estudantes que possuem o Plano de Ação do seu Projeto de Vida, que o 
tenha em mãos na próxima aula, pois terá uma atividade em que será necessário retomá-lo. Para os 
estudantes novatos, disponibilize modelo do Plano de Ação, conforme aula da 1º Série: Do sonho à 
realidade: A arte do planejamento. 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 

REGISTRO É MAIS QUE MEMÓRIA. 

 
 
 
 

Nesta aula, a proposta é que os estudantes façam uso dos seus Diários de Práticas e Vivências 
com vistas à integração das informações que podem dar sentido ao Plano de Ação dos seus Projetos 
de Vida. Ou seja, esta aula estimula um novo olhar dos estudantes em relação às suas narrativas dos 

Objetivo: Utilizar as informações sobre si mesmo na sistematização do 
Plano de Ação e no processo de autoconhecimento. 

Competência socioemocional em 
foco: 

Determinação 

Material necessário: Diário de Práticas e Vivências; 
Plano de Ação do Projeto de Vida. 
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Diários, para que possam refletir sobre o passado, o presente e o futuro. É por isso que explicamos, 
para os estudantes, conforme texto introdutório da aula, que o Diário é mais que um caderno de me- 
mória, é um organizador de futuros. 

 
Inicialmente, procure saber dos estudantes como tem sido a utilização dos seus Diários. Para 

isso, tome como referência as orientações de construção desse documento abordadas na aula ante- rior: 
Zilhões de coisas para escrever sobre mim. Aproveite este momento para conversar sobre isso, 
e para lembrá-los do 3º Desafio proposto na aula anterior. Nessa conversa com os estudantes, professor, 
obtenha informações sobre os hábitos de escrita de cada um, e a importância que atribuem aos seus 
registros. Tome nota como tem sido esse processo, pois essas informações servirão de base para o 
desenvolvimento das atividades propostas nesta aula. 

 
A competência determinação será desenvolvida na medida em que farão esse autorresgate e 

reflexão sobre si mesmos. Além de também ser mobilizada durante as etapas da atividade, uma vez 
que refletir sobre esses tópicos pode parecer desafiador, mas, com determinação, eles conseguirão ter 
uma visão global de pontos importantes para a sua caminhada. Explique aos estudantes o que é a 
competência socioemocional determinação. 

 

Além disso, professor, lembre-se de fazer a analogia entre o Diário de Práticas e Vivências com o 
Diário de Bordo de um mergulhador. Sobre isso, veja as explicações do cabeçalho da atividade: O 
resgate: 

   ATIVIDADE 1: O RESGATE 

1 Feliz do mergulhador que tem o seu diário de bordo e pode remeter parte das suas conquistas ao 
precioso trabalho de registros das suas experiências em suas missões, pois as memórias das 
suas descobertas e aprendizados passam a ser fundamentais a cada novo mergulho. Partindo 
disso, imagine que em um dos seus mergulhos você deixou cair no fundo do mar o seu Diário. 
Esse incidente o deixou bastante preocupado(a) por saber que para realizar o seu sonho, seria 
necessário resgatar informações que ficaram perdidas neste documento. Sem essas informações 
você sabe o quanto será arriscado seguir com o Plano de Ação do seu Projeto de Vida. Partindo 
disso, você se vê diante do desafio de resgatar as seguintes informações: 

 
Conforme cabeçalho da atividade, peça para os estudantes imaginarem que realmente perderam 

seus Diários no fundo do mar e, como sabem, nele tem informações muito preciosas sobre eles, que 
são fundamentais para a construção dos seus Projetos de Vida. A partir disso, procure estimular refle- 
xões dos estudantes sobre: o que sentiriam ao terem perdido o Diário? Quais registros lamentariam 
não ter mais? Por que lamentariam não ter tais registros? É preciso que você, professor, estimule um 
olhar dos estudantes sobre suas memórias, e como eles podem fazer uso delas para a construção do 
seu Projeto de Vida (PV). A proposta da atividade é que os estudantes possam identificar possíveis 

Determinação diz respeito a objetivos, ambição e motivação para trabalhar duro - é sobre fazer 
mais do que apenas o mínimo que se espera. Quando temos determinação, estabelecemos 
padrões elevados, e trabalhamos intensamente para fazer progressos. Isso significa nos motivar e 
colocar todo o tempo e esforço que pudermos. 
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“âncoras” (informações) que devem ser utilizadas como base para a construção do Plano de Ação de 
seu PV. Por isso, eles devem resgatar as seguintes informações: 

 

Perceba, professor, que cada resgate possui informações que correspondem às etapas do Plano 
de Ação: 

 
• Resgate 1 e 2 - Introdução; 

 
• Resgate 3 - Visão 

 
• Resgate 4 - Missão 

 
• Resgate 5: Valores 

 
• Resgate 6: Premissas 

 
Sendo assim, é necessário relembrar o que é o Plano de Ação para os estudantes. Utilize este 

momento para fazer isso e, principalmente, para apresentar o Plano aos estudantes novatos da esco- la, 
caso existam na sua escola. Explique em detalhes as etapas do Plano, tomando como referência o seu 
estudo prévio das aulas da 1ª Série: A vida é um projeto e Do sonho à realidade: A arte do 
planejamento. Após as explicações, convide os estudantes para responderem a atividade: 

Resgate 1 - o autorresgate 
 

Descreva quem era você há um ano: 
 

Resgate 2 - Memórias que ficam 
 

Descreva suas lembranças mais marcantes: 
 

Resgate 3: Além do olhar 
 

Descreva o seu sonho e o que você pensou que aconteceria na sua vida quando ele fosse realizado? 
 

Resgate 5: O propósito 
 

Descreva uma motivação que, até hoje, dá sentido à sua vida: 
 

Resgate 4: A força que vem dos Valores 
 

Descreva os valores que têm ajudado você nas suas decisões: 
 

Resgate 6: Quando as circunstâncias mudam 
 

Descreva algo que você nunca abriu mão, mesmo nas situações mais complicadas de sua vida: 
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ATIVIDADE: ÂNCORAS AO MAR 

1 O resgate das informações do seu Diário deve ter sido muito positivo, pois agora é possível saber 
onde a sua âncora foi colocada. Após resgatar essas informações, tenha certeza de que ficará 
mais fácil utilizá-las no Plano de Ação do seu Projeto de Vida. Saiba que daqui para a frente, ou- 
tros resgates serão necessários para aguçar a sua memória. Considere que as lembranças são 
âncoras e são também o que permitirá sua embarcação ficar firme na superfície e o ajudará a 
navegar por outros mares, quando quiser. Sabendo disso, organize as informações conforme as 
etapas do Plano de Ação e orientações do(a) seu(sua) professor(a): 

 

 
 

Professor, oriente os estudantes que possuem o Plano de Ação do seu Projeto de Vida, que o 
tomem como referência, fazendo os ajustes que acharem necessários. É provável que, para alguns, os 
sonhos tenham mudado, e isso requer um novo Plano de Ação. Considere que essas etapas do Plano 
precisam estar bem claras para o estudante, pois é a partir delas que os objetivos, metas e ações serão 
definidos. Essa é a oportunidade para que os estudantes que não iniciaram a construção do seu Plano 
iniciem o processo. 

 
Para ajudar os estudantes, estabeleça as analogias com o objeto âncora, que, no caso do Proje- to 

de Vida, se trata de informações base, que têm o papel de situar cada estudante ou dar firmeza ao seu 
Projeto de Vida, como uma referência para a trajetória de cada um. Assim, diga aos estudantes que 
essas etapas do Plano são como pequenas âncoras, que darão segurança à trajetória deles. A partir 
dessa explicação, é possível solicitar aos estudantes que eles pensem em uma âncora maior, que é 
constituída por todas essas informações do Plano de Ação. 

 
Ao final, em roda de conversa com os estudantes, peça que eles comentem sobre as suas “ân- 

coras”. Observe, na fala, se eles conseguiram utilizar as informações sobre si mesmo na sistematiza- 
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ção do Plano de Ação. Para isso, você pode perguntar se eles acharam mais fácil preencher o Plano a 
partir das correspondências com o objeto da âncora. Espera-se que eles tenham entendido a impor- 
tância de utilizar os seus registros, como memórias que dão sentido a cada etapa do Plano de Ação. 
Também pontue a importância da determinação para continuarem os seus planos, assim como as 
suas âncoras. 

 
Para o fechamento da aula, proponha o 5º desafio, que é a criação de imagem de âncora, que 

representa todas as informações base do Plano de Ação do Projeto de Vida, sendo um símbolo de li- 
berdade para os estudantes. O prazo para a entrega do desenho deve ser até a próxima aula. 

 
Peça apoio dos estudantes para criar os critérios para eleição da âncora mais representativa e 

criativa. Um dos critérios pode ser: 
 

• própria autoria do desenho; 
 

• quantidade de detalhes e analogias com o Projeto de Vida. 
 

Você pode fazer um formulário pelo Google Forms para facilitar a votação. Após a eleição da 
âncora, professor, procure utilizá-la, bem como a de todos os estudantes, em fichas de exercícios e 
materiais de apresentação dos conteúdos das suas aulas, como forma de mantê-las vivas na memória 
dos estudantes. É importante salientar que a proposta do desafio possibilita novas reflexões dos estu- 
dantes sobre os seus Projetos de Vida, como forma de você, professor, valorizar o autoconhecimento 
dos estudantes e entendimento sobre o Plano de Ação dos seus Projetos de Vida. Considere que, ao 
construir os critérios de eleição da âncora, os estudantes podem, também, identificar-se com as ânco- 
ras dos colegas, e assim se conhecerem melhor. 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 

O MEU CAMINHO EU MESMO TRAÇO! 
 

Objetivo: Agir como fonte de liberdade (ação) e protagonista diante 
da condução da vida. 

Competências socioemocionais 
em foco: 

Responsabilidade 

Material necessário: Diário de Práticas e Vivências 

Professor, esta aula estimula a atitude proativa dos estudantes diante da vida, tomando como 
ponto de partida os seus sonhos e seu Projeto de Vida. Para iniciá-la, leia o texto de abertura no Ca- 
derno do Estudante. Conforme o texto, estabeleça a analogia com o mergulho nas profundezas do ser, 
como sendo uma trajetória de descobertas vivenciadas pelo próprio estudante, resultado do protago- 
nismo de cada um diante da vida. Amplie ainda mais a representação feita na aula com o objeto utili- 
zado para manter a estabilidade de uma embarcação - a âncora. Para isso, explique e certifique-se de 
que os estudantes compreenderam o simbolismo com a liberdade de escolha, firmeza e compromisso 
em relação ao sonho. 



27    PROJETO DE VIDA  

 

 

É importante que você, professor, explique que, apesar de a âncora ser um objeto que dá estabilidade 
a uma embarcação, a sua utilidade depende muito do objetivo que se quer alcançar quando ela é jogada 
ao mar, pois pode ser, também, para uma pausa no trajeto, para evitar fortes turbulências numa tempes- 
tade, ou para servir de guia a um mergulhador numa missão arriscada. Ou seja, a sua utilização está 
atrelada ao dinamismo da missão de cada um na construção de seu Projeto de Vida. 

 
Seguindo com as analogias com Projeto de Vida, conforme o texto de abertura da aula, peça para 

os estudantes pensarem em seus sonhos e as escolhas que fizeram até o momento, que demonstram 
firmeza, compromisso e responsabilidade com os seus propósitos de vida. Nesse momento, é impor- 
tante estimular as falas dos estudantes sobre o quanto tem sido possível ditar a própria realidade com 
vista aos seus sonhos? Escute-os e estabeleça mediações que proporcionem reflexões sobre: não 
importam as circunstâncias de vida presente e o tamanho dos desafios que porventura tenham atra- 
vessado, o mais importante é a forma como cada um se posiciona diante da vida. 

 
Aproveite, também, para explicitar que a competência socioemocional em foco é a responsabilidade. 

 

Na sequência, leia a atividade: Dite a sua realidade. 

   ATIVIDADE 1: DITE A SUA REALIDADE 

1. Sabendo que você é a pessoa certa para mudar a sua realidade, que só você pode decidir como 
enfrentar as situações da sua vida. Com vista no seu sonho, escreva os pontos A e B e o que 
precisa fazer para uni-los, conforme orientações a seguir: 

 

ORIENTAÇÕES 
1. Olhe para o ponto A - Descreva como está a sua vida neste momento; 
2. Olhe para o ponto B - Descreva como pode ser a sua vida quando estiver no ponto B; 
3. Pensando como traçar um percurso entre o ponto A e B, descreva uma ação que 

consiga realizá-la em curto prazo, para avançar na direção do ponto B. Escreva a 
ação no ponto C. À medida que realizar essa ação, siga estabelecendo uma nova. 
Para ajudá-lo(a) nessa tarefa, considere as seguintes questões: 

Responsabilidade consiste em gerenciar a nós mesmos a fim de conseguir realizar nossas tarefas, 
cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente para 
nós. É agir de forma confiável, consistente e previsível, para que outras pessoas sintam que podem 
contar conosco e, assim, confiar em nós no futuro. 
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• Existe algo que lhe impeça de realizar o que deseja alcançar? 
• Pode ser considerado um problema o que lhe impede de alcançar algo? 
• Qual é a solução imediata para resolver o problema? 
• Qual é a sua responsabilidade para a solução do problema? 
• O que você poderia fazer neste momento para resolver o problema? 

 
Para facilitar a compreensão dos estudantes, desenhe a imagem apresentada na atividade à me- 

dida que explica as orientações para os estudantes. Você pode utilizar a lousa da sala de aula ou apli- 
cativos, como o Jamboard (quadro branco digital), para fazer isso. Em relação ao ponto A, peça aos 
estudantes que descrevam tudo o que vem à mente sobre suas vidas neste momento. Ajude-os nessa 
descrição, perguntando como está a sua saúde, os seus relacionamentos, as realizações do seu Pro- 
jeto de Vida. Em relação ao ponto B, peça que imaginem a sua vida após a realização de tudo o que 
sempre desejaram. Nessa descrição do ponto B, é importante que os estudantes não se limitem a 
descrevê-lo a partir dos desafios que vivenciam no presente. Sobre o ponto C, esse ponto exigirá mais 
dos estudantes, pois eles precisam olhar não apenas para o que liga os pontos A ao B, mas para uma 
ação sua que, a médio e longo prazo, impactam nos objetivos que desejam alcançar. Isso exige visão 
sistêmica da realidade, de suas atitudes diárias, prioridades estabelecidas e, o principal: é preciso que 
sejam protagonistas da própria vida. 

 
Para ajudar ainda mais os estudantes na descrição do ponto C, utilize as questões disponibiliza- 

das na atividade, que possibilitam a identificação de algum problema que os esteja impedindo de rea- 
lizar o que desejam. Procure, dessa forma, dizer aos estudantes que o Projeto de Vida depende do 
protagonismo de cada um diante da vida, principalmente na busca de solução para os problemas que 
possuem. Assim como, que a realidade de vida de cada um depende da forma como ela é encarada. 
É importante dizer aos estudantes que não fazer nada é também uma atitude que reflete uma decisão. 
Assim como, que eles são livres para escolherem o que quiserem, e que a liberdade de escolha é, 
portanto, o que buscam fazer para dar sentido às suas vidas. 

 
Partindo disso, realize uma leitura, dando pausas para as falas dos estudantes sobre o texto da 

atividade. 
 

   ATIVIDADE 2: ATITUDE EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS 

Texto: Liberdade de escolha 
 

Segundo a Filosofia a liberdade é um direito de agir segundo o seu livre arbítrio, de acordo com a 
própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Para o psiquiatra Viktor Frankl, o fundador 
da logoterapia, uma terapia focada no sentido da vida, a liberdade é marcada pela atitude pessoal 
diante do imutável. Isso quer dizer que, para Frankl, todos nós temos a liberdade de escolher para 
decidirmos a nossa felicidade. 

 
Quando Frankl se refere ao imutável, ele usa o exemplo de um homem numa prisão, que mesmo 

preso, pode sonhar com a sua liberdade, como fazem os prisioneiros de guerra. Nesse sentido, a es- 
colha da atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias, para decidir o próprio caminho é 
considerada a última das liberdades humanas. 
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A liberdade, portanto, é a possibilidade não apenas de olhar para dentro de nós, mas para fora, 
para a transformação que buscamos. Consiste no ser humano enxergar-se para além das circunstân- 
cias presentes e fazer o que lhe mantém firme em seus propósitos. É o direito de decidir o que quiser, 
de buscar o sentido às nossas vidas. 

 
Para Frankl, todo homem saudável, é livre, pode fazer escolhas e ser responsável por ela. Para 

ele, a maior responsabilidade de um indivíduo está no que ele faz com a própria vida. Isso nos faz re- 
fletir que liberdade é a capacidade que todos nós temos de encontrar uma direção de algo importante na 
nossa vida, “ultrapassamos a nós mesmos”, para romper os obstáculos da nossa vida e viver ple- 
namente. 

 
Professor, para saber mais sobre Victor Frankl, você pode consultar o site: https://www. 

ebiografia.com/. Acesso em: 05 de ago. de 2021. 
 

Após a leitura do texto, convide os estudantes para responderem à questão: 
 

1. Sabendo que a última das liberdades humanas é a escolha da atitude pessoal frente a um con- 
junto de circunstâncias, para decidir o próprio caminho. Qual é o seu sonho e como você se en- 
xerga diante das circunstâncias da sua vida frente ao que deseja realizar? 

 
Nessa questão, os estudantes precisam se posicionar diante de sua vida. A pergunta os coloca 

no centro de tudo o que acontece com eles, para que possam rever suas atitudes e escolhas. É impor- 
tante, professor, que você esteja atento às dificuldades que alguns estudantes possam ter de se posi- 
cionarem como protagonistas de suas vidas. É importante incentivá-los no desenvolvimento das ações 
necessárias. Perceba que a próxima questão retoma ao percurso do ponto A ao B, para que eles 
percebam que são responsáveis pelas ações que ditam a sua realidade: 

 
 

2. Ao responder à questão anterior, reveja a sua trajetória entre o ponto A e B, para refletir sobre a 
sua responsabilidade na realização de tarefas/ações que o(a) levará a realizar o seu sonho. 

 
Explique aos estudantes que essa questão exige deles um olhar sincero sobre o que eles fazem 

e/ou podem melhorar nas suas ações para conseguir o que desejam, e como estão se enxergando 
como responsáveis pelas suas escolhas e atitudes. Na verdade, essa questão exige previamente ou- 
tras respostas também, como: será que têm certeza do que querem? Sabem o que é preciso fazer 
para alcançar seus sonhos? Estão agindo de acordo com o que dá sentido às suas vidas? Portanto, 
são três questões dentro de apenas uma. Fique atento à facilidade com que eles conseguem transitar 
por elas para chegar à resposta da atividade. Como forma de estimular ainda mais reflexões para de- 
finição do ponto C, é válido comentar sobre a importância de se manterem firmes diante das circuns- 
tâncias da vida para a realização dos seus sonhos. 

 
Ao final, espera-se que eles tenham conseguido refletir sobre a importância de agir como fonte de 

liberdade (ação) na busca dos seus sonhos. Assim como, que a aula tenha possibilitado a eles se en- 
xergarem como protagonistas de suas vidas. Contudo, professor, como você sabe, isso é um proces- so, 
e precisa ser acompanhado por você. A partir desta aula, fique atento ao desenvolvimento do 
protagonismo dos estudantes, pois não é possível conceber um Projetos de Vida sem que eles sejam 
protagonistas de suas vidas. 
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Para fechamento da aula, proponha o 6º Desafio do percurso, que é o compartilhamento entre 
duplas das ações escolhidas do ponto C, e prazos determinados para a execução das ações, que 
devem ser combinados entre os estudantes. A proposta do desafio é que cada estudante tenha um 
colega para compartilhar o andamento de suas ações realizadas. Isso deve ajudá-los no comprometi- 
mento com o seu Projeto de Vida. Para isso, oriente os estudantes para definirem com o colega esco- 
lhido, que pode ser chamado de “amigo de jornada”, momentos semanais para conversar com ele 
sobre suas ações. É importante que esse “amigo de jornada” seja alguém que tenha interesse em 
ouvi-lo, e sinta-se feliz com os seus avanços. Assim, professor, até o final das aulas do bimestre, pro- 
cure saber se os estudantes se estão realizando esses encontros, e como tem sido essas trocas com 
o “amigo de jornada”. 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 

COMEÇAR DE NOVO: NÃO PRECISA SER HERÓI, APENAS 
PROTAGONISTA. 

 

Objetivo: Construir uma narrativa sobre si mesmo, de acordo com o 
que se deseja no presente e o que se projeta para o futuro. 

Competências 
socioemocionais em foco: 

Entusiasmo 

Material necessário: Diário de Práticas e Vivências. 

Professor, esta aula estimula a construção de uma narrativa que valoriza a atuação protagonista do 
estudante diante da vida. Essa narrativa parte das histórias que já existem em seus Diários de Prá- ticas 
e Vivências, mas que podem ser retomadas sob outro ponto de vista, que é do protagonismo, 
independente das vitórias e derrotas que eles relataram na época dos registros dessas histórias. O 
objetivo é que, ao reescrever as narrativas, eles façam isso partindo de um olhar mais generoso sobre 
as suas realizações, percebendo a sua importância no contexto das experiências que adquiriram, e 
das transformações que aconteceram na vida de cada um. 

 
Assim, inicie a aula por meio de uma leitura compartilhada com os estudantes sobre o texto de 

abertura da aula, presente no Caderno do Estudante. Perceba que o texto estimula o olhar dos estu- 
dantes para o lado humano que existe em cada um de nós, trazendo exemplos de protagonismo, que 
é o oposto das narrativas que têm heróis. Também pontue que, nesta aula, o foco será a competência 
socioemocional entusiasmo. Explique para os estudantes o que é essa competência: 

 

Os exemplos trazidos no texto quebram paradigmas relacionados às competições que determi- nam 
um vencedor, um recorde a ser quebrado, medalhas ou troféus a serem ganhos, por trazer o olhar dos 
estudantes para o que há por trás de uma derrota, por exemplo. O texto explica que, por trás de 

Entusiasmo é a capacidade de envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de uma 
forma positiva, alegre e afirmativa, com energia e emoção, sentir “gosto pela vida”. Quando somos 
entusiasmados, encaramos nossas tarefas diárias com alegria e interesse, apreciando o que 
fazemos, participando plenamente das atividades com energia e otimismo. 
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uma derrota ou vitória, existem pérolas a serem contadas, que deveriam ser mais importantes do que 
conseguir uma premiação, ou não, para quem protagonizou uma história. 

 
Ao ler o texto, professor, abra espaço para a fala dos estudantes e, caso eles queiram, para que 

possam contar seus exemplos de histórias que se revelaram mais significativas, independente do que 
esperavam ter como resultado ou conquista ao final de sua jornada. 

 
Explore a própria imagem de abertura da aula, que apresenta uma jovem mulher com pérolas no 

rosto, e pergunte aos estudantes o que ela reflete de sensações e sentimentos neles. Assim como, 
pergunte quais as relações possíveis entre a imagem e a mensagem do texto introdutório da aula. Para 
ajudá-lo nas relações que os estudantes podem fazer, veja os exemplos: 

 
• a importância de cada pessoa se enxergar (o olhar fixo da jovem pode representar isso), de 

expor-se sem receio, de ser responsável pela própria vida (veja a intenção das mãos da jovem 
na cabeça); 

 
• O rosto limpo, a princípio, com pouca ou nenhuma maquiagem, pode ser considerado a 

sinceridade consigo mesmo, ou serenidade de quem está segura de si; 
 

• A luz que incide na lateral do rosto pode simbolicamente relacionar-se com a liberdade de ser 
quem é, sem rótulos e vergonha de ser vista; 

 
• A expressão da jovem pode demonstrar um estado de consciência de si mesma e naturalidade 

da sua forma de ser; 
 

• As pérolas que têm coladas no seu rosto podem representar muitas histórias significativas, e 
que existem devido ao próprio protagonismo da jovem. 

 
Antes de partir para a atividade, professor, faça uma analogia entre o processo de produção de 

uma pérola e o Projeto de Vida. Diga que, assim como o processo de produção de uma pérola, as 
narrativas de cada estudante são importantes, por retratarem o protagonismo de cada um diante da 
vida. Diga que as pérolas não são o produto ou resultado do que esperavam alcançar a partir do Pro- 
jeto de Vida, e sim, a própria narrativa das experiências que tiveram e das transformações que realiza- 
ram em suas vidas. Após essas explicações, peça que respondam a atividade: Minhas pérolas. 

 

   ATIVIDADE 1: MINHAS PÉROLAS 

1. Assim como as pérolas das histórias dos mergulhadores e do velejador, você deve ter as suas 
para contar. Assim, busque no seu Diário de Práticas e Vivências três pérolas que demonstram a 
sua atuação protagonista diante da própria vida e que deram sentido ao seu Projeto de Vida. 
Escreva sobre elas, destacando o que representaram para você. 
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Fonte: Freepik, adaptado. 

Disponível em: https://br.freepik.com/fotos-gratis/aluno-negro-internacional-trabalha-em-reportagem_13758788. 
htm?query=escrita. Acesso em: 23 dez. 2021. 

 
Professor, é necessário orientar os estudantes que não precisam identificar as três pérolas de 

uma vez. Inclusive, é recomendado que eles identifiquem uma de cada vez, para que possam reescre- 
ver as histórias sem pressa, fazendo uma análise a partir do ponto de vista trazido na aula. Para que 
possam dar objetividade à tarefa, oriente que eles definam um título para a sua pérola. Exemplo: O dia 
que decidi recomeçar a minha vida. 

 
Após conclusão da questão, pergunte se algum estudante gostaria de compartilhar uma de suas 

pérolas. Para encorajá-los no compartilhamento, diga que não precisam entrar em detalhes sobre a 
situação que descreveram, apenas citar o título que deram para pérola. Explore, também, como eles 
enxergam o entusiasmo ao falar dessas pérolas. 

 
Na sequência, peça para algum estudante ler o texto: O cultivo de pérolas. 

 
Texto: O cultivo de pérolas 

 
Você sabia que pérolas cultivadas em cativeiro passam por um longo processo de amadureci- 

mento? Assim como, você sabe qual é o real motivo que fazem das pérolas um adereço tão cobiçado? 
A explicação consiste em objetos que são colocados dentro dela para que possa iniciar o processo de 
defesa, que a levará a produção da pérola (nácar ou madrepérola). A produção de uma pérola é algo 
que leva anos, pois as outras costumam abrir naturalmente as suas conchas apenas para se alimentar 
(receber água e nutrientes) e não para produzir pérolas. 
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Quando em cativeiro, são colocadas fora d’água e vigiadas para quando abrirem as suas con- 
chas, possa ser colocado um calço para manter entreaberta as suas conchas. Isso é um processo 
altamente prejudicial a elas e, muitas não conseguem acumular o nácar dentro da sua concha e quan- 
do não morrem, são descartadas. 

 
Diferente das pérolas produzidas em cativeiro, que levam três anos para serem produzidas, as 

pérolas naturais são muito mais valiosas por terem um formato esférico raro e levar ainda mais tempo 
para chegarem no tamanho ideal. Nas distintas formas de produção, apenas 5% das pérolas terão 
qualidade suficiente para serem envolvidas na produção de grandes joalherias de luxo. 

 
Após a leitura do texto, dê destaque nas suas explicações sobre a longa e desafiante jornada de 

uma concha para produzir uma pérola. Diga que poucas pessoas sabem do processo que existe por 
trás da beleza delas. Procure saber dos estudantes o que eles sabem sobre isso. 

 
Professor, caso você queira aprofundar o seu conhecimento sobre a produção de pérolas, você 

pode acessar os links: 
 

Mega curioso: disponível em: https://www.megacurioso.com.br/animais/89406-entenda- 
-como-e-a-producao-e-por-que-as-perolas-sao-tao-valiosas.htm. Acesso em: agosto de 2021. 

 
Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais - GIA. Disponível em: https://gia.org.br/ 

portal/elementor-5212/. Acesso em: agosto de 2021. 
 

É importante, também, após a leitura do texto, saber dos estudantes o que eles pensam sobre o 
processo de defesa da concha para produzir uma pérola. Amplie as reflexões como: será que a pérola 
tem mais valor e importância do que a concha que a produziu? Escute-os fazendo as mediações ne- 
cessárias para que eles façam algumas analogias com as experiências do seu Projeto de Vida. É ne- 
cessário que você, professor, deixe claro para os estudantes que a aula não tem como foco discutir a 
comercialização de pérolas. O foco está na importância de cada um valorizar a sua jornada, sendo 
protagonistas de suas vidas, sem que, para isso, precisem ser heróis. Sabemos que o herói é comum 
em narrativas, porém, em se tratando de Projeto de Vida, os grandes feitos e conquistas não devem 
ser de uma visão estereotipada dos estudantes sobre quem são. É preciso romper com os modelos de 
heróis típicos das histórias que eles conhecem, pois eles são fictícios. A partir disso, professor, apro- 
xime ao máximo o olhar dos estudantes para a sua realidade, suas conquistas, esforço e valor que tem 
nas suas narrativas, pois é neles que vão identificar suas atuações protagonistas. Partindo disso, peça 
para os estudantes, conforme o texto no Caderno do estudante: O cultivo de pérolas, responderem as 
próximas questões. 

 
a) Ao ler o texto, o que você diria do processo de produção de uma pérola? 

 
b) Das suas pérolas descritas na atividade anterior, o que você consegue extrair como processos 

importantes de transformação pessoal? 
 

c) Dos processos de transformação pessoal identificados, qual a importância deles para o seu 
futuro? 

 
Perceba que as questões propõem um novo movimento de retorno aos registros das narrativas 

existentes nos Diários de Práticas e Vivências dos estudantes. Nesse exercício, eles devem identificar 
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nas suas pérolas, os seus aprendizados, o que essas pérolas impactaram nas suas vidas - gerou algum 
tipo de transformação pessoal? Qual foi? Das experiências, quais delas são as mais importantes por 
enxergarem os seus futuros de outra forma? Como o entusiasmo me ajudou na construção dessas 
pérolas? Ao buscarem responder a essas questões, os estudantes são estimulados a se perceberem 
tecendo o fio de sua própria história, sendo protagonistas de suas lutas, conquistas e processos de 
transformação. Ao final da atividade, é muito importante que os estudantes se percebam como agen- tes 
da própria vida. 

 
Para fechamento da aula, proponha o 7º desafio, e último, aos estudantes, que é o desenho de 

uma bússola que descreva as suas forças pessoais, ou habilidades que conseguem identificar nas 
suas pérolas. Os estudantes, ao criarem as suas bússolas, terão um recurso que potencializa o auto- 
conhecimento, e que pode ser utilizado em decisões futuras do seu Projeto de Vida. 

 
Para construção da bússola, os estudantes devem saber: 

 
• Pontos norte, sul, leste e oeste: devem ser colocadas as forças ou habilidades que identificam 

possuir com mais intensidade; 
 

• Pontos noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste: devem ser colocadas forças ou habilidades 
que identificam possuir com menos intensidade. 

 
Para a criação da bússola, os estudantes podem tomar como referências, também, as suas ca- 

racterísticas de personalidade descritas na aula: Conhece a ti mesmo! Solicite que os estudantes pin- 
tem a sua bússola usando cores mais fortes para pontos norte, sul, leste e oeste, e cores mais claras 
para os pontos noroeste, nordeste e sudeste. Professor, crie um mural com as bússolas dos estudan- tes 
e, ao longo dos próximos bimestres, peça que os estudantes refaçam os seus desenhos, para que 
possam compará-los com as bússolas anteriores. Diga para os estudantes que a bússola deve mudar 
conforme suas necessidades e os caminhos escolhidos para a realização dos seus sonhos. 

 
A seguir, segue um exemplo de bússola construída a partir das orientações do desafio: 

 

Fonte: Freepik. Disponível em: https://br.freepik.com/vetores-premium/icone-de-doodle-de-contorno- 
desenhado-de-mao-de-rosa-dos-ventos-da-bussola-conceito-de-direcao-e-navegacao-maritima-viagem-e- 

aventura_16384242.htm?query=b%C3%BAssola. Acesso em: 05 de ago. de 2021. 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 

AVALIAÇÃO FORMATIVA DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 
 

Objetivo: - Promover o autoconhecimento e o desenvolvimento socioemocional com o uso do 
instrumento de avaliação formativa por rubricas. 
- Propiciar momentos estruturados para o diálogo (devolutiva formativa) entre 
professor e estudantes, e estudantes entre si. 
- Orientar a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Pessoal. 

Competências 
socioemocionais 
em foco: 

Competências socioemocionais priorizadas pela SEDUC/SP para a 2º série: 
Tolerância à Frustração, Entusiasmo, Foco, Determinação, Interesse artístico e 
Respeito. 

Material 
necessário: 

Caderno do Estudante. 
Computador, celular ou outro aparelho com acesso à internet. 
Caderno “Instrumento de Avaliação Formativa de Competências Socioemocionais 
por Rubricas”. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1ww6Nz_ 
IOKByePDGB3TIYLTRESzUHlqte/view?usp=sharing. Acesso em: 30 de out. de 
2021. 

No componente Projeto de Vida, a avaliação formativa é uma estratégia central para o desenvol- 
vimento intencional das competências socioemocionais. Para isso, é usado um instrumento de avalia- 
ção formativa por rubricas. Essa ferramenta apoia o diálogo, o autoconhecimento e o papel ativo dos 
jovens em seu crescimento pessoal. A situação de aprendizagem “Avaliação Formativa de Competên- 
cias Socioemocionais” acontece a cada bimestre, de modo que os estudantes possam 
monitorar e engajar-se ativamente no próprio desenvolvimento socioemocional, contando 
com sua pedagogia da presença como mediadora (QR Code 1). O ciclo de avaliação 
formativa no 1º bimestre é composto de três missões, e possui os seguintes momentos: 

 
 

 
As Missões 1 e 3 apresentam orientações para que você possa adequar a proposta de acordo 

com as necessidades de sua turma. Já a Missão 2 (autoavaliação pelo instrumento) possui um passo 
a passo estruturado que deve ser seguido à risca. A uniformização de uso do instrumento garan- 
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te a validade dos resultados e suas interpretações, que serão apresentadas em um relatório com 
insumos para as devolutivas formativas a serem realizadas nos próximos bimestres. 

 
SOBRE O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO POR RUBRICAS: IMPORTANTE! 

O uso do instrumento de avaliação formativa por rubricas será feito por meio do sis- 
tema digital da SEDUC/SP (Secretaria Escolar Digital - SED - QR Code 2). É possível 
acessá-lo pelo computador ou aplicativo. 

 
Caso sua escola não tenha equipamentos ou acesso ao sistema, você pode baixar 

o instrumento AQUI (imprimir as páginas necessárias e realizar a avaliação. Você não re- 
ceberá o relatório de devolutivas com gráficos e orientações, mas pode empregar sua 
criatividade e estratégias analógicas para alcançar uma visão geral da turma para apoiar o 
trabalho com o desenvolvimento socioemocional. 

MISSÃO 1: O QUE SÃO COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS?  
Esta missão tem como objetivo sensibilizar os estudantes para a importância do 

processo de autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional. Retome com a turma 
o valor do autoconhecimento na definição de metas nos projetos de vida. Depois, apre- 
sente as competências socioemocionais priorizadas pela SEDUC/SP para o trabalho com 
a 2ª série, as quais serão objeto de autoavaliação. 

 
Tolerância à 
Frustração 

Capacidade de usar estratégias efetivas para regular as próprias emoções, como 
raiva e irritação, mantendo a tranquilidade e serenidade frente às frustrações, 
evitando assim o mal humor, fácil perturbação ou a instabilidade. 

Entusiasmo Capacidade de envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de uma 
forma positiva, alegre e afirmativa, com energia e emoção, sentir “gosto pela vida.”. 

Foco Capacidade de focar — isto é, de selecionar uma tarefa ou atividade e direcionar 
toda nossa atenção apenas à tarefa/atividade “selecionada. 

Determinação Capacidade de estabelecer objetivos, ter ambição e motivação para trabalhar duro, 
e fazer mais do que apenas o mínimo que é esperado. 

Interesse 
artístico 

Capacidade de valorizar, admirar e apreciar o design, as produções artísticas e ver 
beleza em todas as suas formas, usar a imaginação e habilidades criativas para 
produzir ou vivenciar arte em suas múltiplas modalidades. 

Respeito Capacidade de tratar as pessoas com consideração, lealdade e tolerância, isto 
é, demonstrar o devido respeito aos sentimentos, desejos, direitos, crenças ou 
tradições dos outros. 

 
Mobilize os estudantes no levantamento de conhecimentos prévios sobre essas 

competências e problematize o porquê de elas serem importantes. Em seguida, proponha a 
realização da atividade “Mão na massa: Reviews de Competências socioemocionais”, 
cuja abordagem prática aborda o cotidiano dos estudantes, ao convidá-los a rever/anali- 
sar situações reais que já tenham vivenciado. A ideia é que essas histórias ilustrem diferen- 
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tes competências socioemocionais sendo postas em prática. Você pode usar notícias de jornais ou 
revistas, postagens em redes sociais, vídeos etc. O importante é garantir que as histórias façam senti- 
do para os estudantes. 

 

Solicite que a turma se organize em grupos com cerca de 5 integrantes. Disponibilize 
a história - pode ser uma história para cada grupo ou um mesmo texto para toda a turma. 
Eles devem ler o material, observando como as competências socioemocionais prioriza- 
das na 2ª série aparecem nas ações dos personagens, além de justificar como cada com- 
petência é praticada – ou podem citar situações reais da própria turma. Peça que cada 
grupo apresente um exemplo que considerou mais representativo de alguma das competências socio- 
emocionais. Se os estudantes apresentarem dificuldade nas definições das competências, faça os 
alinhamentos necessários. É preciso garantir que tenham uma correta interpretação das competên- 
cias. 

 
MISSÃO 2: IDENTIFICANDO MINHAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

A Missão 2 tem como o objetivo promover a autoavaliação dos estudantes nas competências 
socioemocionais, utilizando o instrumento de avaliação formativa por rubricas. Para isso, abra o Cader- 
no do Estudante na Missão 2 da Situação de Aprendizagem 6 e promova uma leitura compartilhada do 
texto da introdução. 

 

Após a leitura, realize a atividade “Mão na massa: Explorando o instrumento de avaliação forma- 
tiva por rubricas”. Mesmo que esse exercício seja um “simulado” para explicar como funciona o instru- 
mento de avaliação formativa por rubricas, é importante que você siga as instruções da rubrica e, 
também, leia a descrição de cada degrau, para que a turma entenda com clareza os diferentes níveis 

Algumas sugestões de histórias inspiradoras: 
> A crônica “Uma lição inesperada”, de João Anzanello Carracoza, publicada no site da Nova 
Escola. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/3196/uma-licao-inesperada. 
> Escolha uma das pequenas histórias do texto “6 jovens que estão mudando o mundo pela 
educação”, publicado pelo Porvir. Disponível em: https://porvir.org/6-jovens-estao-mudando- 
mundo-pela-educacao/. 
> “Jovens engajam na questão ambiental e fazem a diferença”. Disponível em: https://porvir.org/ 
estudantes-transformam-bairro-dao-novo-rumo-a-escola/. 
> A breve biografia da matemática Ada Lovalace, publicada no canal da Globo no YouTube - quadro 
“Mulheres fantásticas”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kveunrBU5UM. 
Todos os acessos em: 31 de jan. de 2020. [QR Codes 3, 4, 5 e 6, respectivamente] 

Durante a exploração do texto 
Se necessário, retome algumas nomenclaturas do instrumento. Rubrica é a representação geral 
dos estágios em que uma pessoa pode se encontrar no desenvolvimento de uma competência. 
Cada estágio é chamado de degrau, que vai do 1 ao 4. Os degraus 1, 2, 3 e 4 são acompanhados 
por uma descrição/frase. Já os degraus intermediários (1-2, 2-3, 3-4) referem-se a situações 
intermediárias entre as apresentadas nos degraus 1, 2, 3 e 4; nelas, o estudante considera que o 
seu degrau de desenvolvimento na rubrica é maior do que o anterior, mas não chega ao posterior 
(por exemplo, estudante responderia no degrau intermediário “1-2” se considerasse que já passou do 
nível descrito no degrau 1, mas ainda não chegou ao nível descrito no degrau 2). 
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de desenvolvimento da competência avaliada. Depois do exercício, convide os estudantes a realizar a 
autoavaliação de competências socioemocionais com base em rubricas no sistema informatizado da 
Secretaria Escolar Digital, por meio de computadores ou celulares. 

 

Informe o tempo que eles terão para responder às rubricas, de forma que concluam a tarefa em um 
único encontro. Sublinhe a necessidade de concentração e tranquilidade no processo de autoavaliação. 

 

Informe que, no próximo encontro, a turma fará a eleição de duas competências socioemocionais 
tidas como mais desafiadoras, interessantes ou necessárias para traçar seu Plano de Desenvolvimento 
Pessoal. 

 
MISSÃO 3: MEU PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Realização das devolutivas coletivas 
 

Tenha em mãos o resultado consolidado da turma (de forma analógica ou informatizada), e realize 
uma devolutiva coletiva. Essa é uma devolutiva inicial, ou seja, não terá o mesmo formato das devolu- 
tivas previstas para os próximos bimestres. Cabe a você, professor: (1) Propor uma roda de conversa, 
para que todos possam se ver; (2) Reforçar que os estudantes não estão sozinhos no processo de 
desenvolvimento socioemocional, pois podem contar com você e com os demais professores e profis- 
sionais da escola, além dos próprios colegas; (3) Promover uma problematização e reflexão sobre as 
competências mais e menos desenvolvidas pela turma. Esse exercício pretende promover uma refle- xão 
coletiva sobre os resultados da autoavaliação e oferecer aos estudantes a possibilidade de identi- ficar 
colegas para apoiá-los ao longo do ano. 

 
Priorização das competências pela turma 

 
Após o momento de devolutiva, a turma deve selecionar duas competências socioemocionais a fim 

de que sejam desenvolvidas ao longo do ano. Escreva no quadro o nome das competências que 

Não conseguiu realizar a autoavaliação pelo sistema? 
Se os estudantes não tiverem acesso ao sistema informatizado para realizar a autoavaliação, é 
fundamental que você possa promover a autoavaliação a partir de outras estratégias, tais como: 
imprimir as rubricas do “Caderno de Respostas” para cada estudante (https://drive.google.com/ 
drive/u/0/folders/1ddAbMDWUJqtVjXSjqF5rKkNKVLwSJXUO), ou promover a leitura dos 
textos introdutórios de cada rubrica em voz alta, e anotar no quadro, ou projetar os degraus de 
cada uma delas, a fim de que cada estudante possa registrar em seu Diário de Práticas e Vivências 
as respostas. É recomendado que você e a turma consolidem as respostas em cada competência, 
para garantir uma visão geral. 

Durante a autoavaliação 
Ao longo de todo o exercício, auxilie os estudantes em suas dúvidas, e oriente-os sobre como 
devem incluir os exemplos que justificam as escolhas dos degraus, por meio das células intituladas 
“Aplicação 1”, que estão logo após as rubricas nas fichas. Elas serão utilizadas a cada nova rodada 
de autoavaliação, sendo uma para cada competência avaliada. Reforce a importância de 
escrever justificativas ou de comentar os motivos que os levaram a avaliar-se nos degraus 
por eles escolhidos. 
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Identificando os desafios de desenvolvimento da turma 
 

 

desenvolvida. 
 
As duas competências selecionadas serão o foco no desenvolvimento intencional, com 
acompanhamento no próximo ciclo de uso do instrumento de avaliação formativa. 

o grupo, de modo respeitoso e colaborativo. 

 

são foco do trabalho no ano, e peça que cada um, silenciosamente, determine duas que sejam seu 
maior desafio. Logo após, você pode pedir para cada estudante se dirigir ao quadro e marcar um “X” 
abaixo dos nomes das competências escolhidas. 

 
 
 
 
 
 

Macrocompetência Autogestão 
Engajamento 

com os outros 
Amabilidade 

Resiliência 
emocional 

Abertura 
ao novo 

Competências 
priorizadas para a 
2ª série 

Foco e 
Determinação 

Entusiasmo Respeito Tolerância à 
frustação 

Interesse 
artístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feita a escolha, peça aos jovens para marcar as competências que escolheram priorizar coletiva- 

mente no campo “Objetivos” no Caderno de Respostas. Para finalizar, cada estudante elaborará um 
Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP). Solicite que abram o Caderno do Estudante na Missão 3, na 
atividade “Mão na massa: Construindo meu PDP”. 

 

 

Procure conhecer quais são as metas que cada estudante construiu ao longo dos próximos en- 
contros. Incentive-os a dar atenção às ações que estabeleceram. 

O que é o plano de desenvolvimento pessoal (PDP)? 

O PDP consiste no planejamento de um conjunto de ações realizadas de maneira orientada durante 
o ano letivo, as quais visam a promover o autoconhecimento e oportunidades de desenvolvimento 
das competências socioemocionais priorizadas pela turma. Ele deve ser revisitado periodicamente 
a partir do registro das impressões pessoais do estudante acerca de seu desenvolvimento 
socioemocional - impressões que podem ser levantadas após momentos de conversas de 
devolutivas formativas com os colegas e/ou professores. O PDP deve constar nos Diários de 
Práticas e Vivências dos estudantes, ficando à mão nas atividades de avaliação formativa. 
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