
 Para favorecer uma escolha profissional consciente e amadurecida ao final do Ensino Médio, o jovem aprende a 
importância de obter informações diversificadas e atualizadas sobre as profissões para que mitos e preconceitos não 
influenciem nega�vamente as decisões futuras. As diversas áreas profissionais são categorizadas, o que permite uma 
sondagem de interesses e ap�dões mais autên�ca. Para enriquecer o rendimento escolar, são disponibilizadas informações, 
orientações e a�vidades rela�vas à ansiedade e à qualidade de vida, bem como acerca da administração do tempo, permi�ndo 
que a temá�ca dos métodos de estudo seja bem aproveitada, consagrando o autoconhecimento e a escolha profissional, por 
meio de a�tudes proa�vas responsáveis.

 Com o início do Ensino Médio, o jovem precisa lidar com uma nova ro�na. Para que o aproveitamento dessa fase da vida 
seja o melhor possível, o foco deve estar voltado para o amadurecimento emocional e cogni�vo e o fortalecimento da 
preparação para  o ves�bular, a graduação ou curso técnico e o ingresso no mercado de trabalho.

Bom percurso! Leo Fraiman

 Fazem parte dessa etapa, portanto, reflexões e a�vidades prá�cas sobre autoconhecimento, autoes�ma e felicidade. 
Somos seres em constante aperfeiçoamento e, quanto mais nos dispomos a desenvolver nossas virtudes e forças pessoais, 
mais nos aproximamos da melhor versão de nós mesmos.

Queridos familiares,

 Os conteúdos de educação financeira, por sua vez, buscam a formação de uma mentalidade consciente, proporcionando 
um amadurecimento no que diz respeito ao uso do dinheiro. O compar�lhar ´es�mulado e visto como uma nova tendência 
também no mundo das finanças. Os jovens que são incen�vados desde cedo a esse �po de mentalidade compreendem que na 
vida é melhor colaborar para chegarem juntos ao resultado que compe�r para ganharem sozinhos.
 Convidamos vocês a acompanharem o caminho que será percorrido pelo jovem ao longo do ano e lhes oferecemos 
algumas dicas de como ajudá-lo; apresentamos também formas de ampliar seus conhecimentos a respeito desse período da 
vida.

Como os familiares podem ajudar?

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

Empreendedorismo e Projeto de Vida
Leo Fraiman

1º Ano Ensino Médio

Mostre interesse pelo que o jovem está aprendendo na escola e mesmo fora dela. 
Detecte temas de interesse. Se os filhos sentem que seus familiares se importam 
com eles, o andamento e o rendimento tendem a melhorar.

A família é parte a�va e essencial no processo de escolha profissional do jovem. É 
fundamental que os familiares estejam por perto e dispostos a dialogar com o 
jovem, sem preconceitos ou menosprezo em relação às ideias e ideais dele.

Procure informar-se sobre a profissão de interesse do jovem antes de julgar ou 
emi�r sua opinião. Pesquise as diversas áreas de atuação, profissionais de sucesso, 
como está o mercado de trabalho, quais são as ins�tuições de ensino que são 
referência na área, leia sobre o assunto e converse com ele.

Incen�ve o jovem a par�cipar de concursos que têm o intuito de es�mular o 
empreendedorismo. Neles há boas oportunidades de aprender a organizar as 
ideias, a perceber e avaliar a pra�cidade delas, além da de treinar habilidades 
empreendedoras.

Transmita noções de educação financeira ao jovem. Pessoas que desde cedo têm 
acesso a esse �po de orientação tendem a não ser facilmente manipuláveis e a 
cuidar melhor do seu dinheiro e dos seus bens, contribuindo para a paz no 
ambiente familiar.
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AUTOCONHECIMENTO E

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Autoes�ma e autoconhecimento

Ÿ Nutrir o sen�mento de felicidade.
Ÿ Cul�var a autoes�ma e pensamentos posi�vos.

Ÿ Aperfeiçoar-se constantemente

Inventário de autoes�ma
Ÿ Cul�var as virtudes pessoais e aprimorar-se.
Ÿ Perceber-se como ser que está em constante 

transformação.

Somos o produto de nossas escolhas
Ÿ Aprender a escolher obje�vando a felicidade.
Ÿ Empenhar-se para construir um ambiente de paz e 

alegria.
Ÿ Sen�r-se bem consigo mesmo e valorizar as pequenas 

coisas.

Diálogo interno
Ÿ Cul�var um diálogo interno saudável e realista.

APRENDENDO SOBRE O
TRABALHO E AS PROFISSÕES2 ESCOLHAS PROFISSIONAIS

MÓDULO

Valores e a�tudes
Ÿ Aprender sobre os valores liberdade e hones�dade.
Ÿ Relacionar esses valores a pequenas a�tudes do dia a dia.

MERCADO DE TRABALHO 
E EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Ÿ Ter visão colabora�va.

Ÿ Entender o mercado como algo dinâmico e em 
constante transformação.

Ÿ Iden�ficar oportunidades e perceber que é possível 
criá-las.

Como definir um plano de negócios
Ÿ Compreender o que é um plano de negócio.
Ÿ Aprender a planejar.

As emoções e o dinheiro

Ÿ Relacionar o estado emocional com hábitos de 
consumo.

Ÿ Iden�ficar compras que são realizadas por 
impulso.

Economia colabora�va

Valores e a�tudes
Ÿ Aprender sobre os valores felicidade e 

humildade.
Ÿ Relacionar esses valores a ações prá�cas do 

dia a dia.

MÓDULO
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APRENDENDO SOBRE O
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MÉTODOS DE ESTUDO E
PROCESSOS SELETIVOS

MÓDULO

Ÿ Iden�ficar a�tudes que promovam um bom 
rendimento nos estudos.

Ÿ Estudar de maneira eficiente.

Métodos de estudo

Ÿ Ser capaz de organizar o próprio tempo.
Ÿ Usar ferramentas para ajudar na gestão do tempo.

O uso do tempo

Ÿ Entender a importância do relaxamento.

Ÿ Idenfi�car soluções para aprimorar o 
rendimento nos estudos.

Ÿ Pra�car técnicas de relaxamento.

Relaxamento dirigido

Ÿ Aprender sobre os valores responsabilidade e 
simplicidade.

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

Valores e a�tudes

Valores e a�tudes
Ÿ Aprender sobre os valores cooperação e respeito.
Ÿ Relacionar esses valores a ações prá�cas do dia a dia.

Como uma pessoa escolhe uma profissão
Ÿ Refle�r sobre a escolha profissional e suas 

consequências.
Ÿ Buscar caminhos para realizar seus sonhos.
Ÿ Ter autonomia e protagonismo em relação ao próprio 

futuro.

Vocação
Ÿ entender o conceito de vocação e sua importância para a 

escolha da profissão.

Mitos e verdades sobre a escolha de uma profissão

Ÿ Iden�ficar os mitos e verdades sobre as profissões.
Ÿ Embasar as escolhas em informações concretas.


