
Queridos familiares,

 No 6º Ano, as a�vidades que fortalecem a autoes�ma e auxiliam na formação da própria iden�dade favorecem a 
sociabilidade e contribuem para o jovem perceber-se como um ser em desenvolvimento e, consequentemente, ampliar sua 
inteligência emocional. Quem compreende os próprios sen�mentos aprende a lidar com as mais diversas situações e a se 
relacionar de maneira flexível, generosa e constru�va.

 No âmbito da educação financeira, as a�vidades possibilitam a análise de a�tudes adequadas em relação ao uso do 
dinheiro para refrear impulsos consumistas advindos da necessidade de ser aceito pelo grupo ou por valores sociais instalados. 
Afinal, quanto mais informações se ob�ver e quanto mais se aprimorar a consciência, melhor e mais eficaz será a construção 
dos projetos de vida.

 Ao longo do ano, são propostas pesquisas sobre profissões, com destaque para o aprendizado das parcerias a serem feitas 
entre as mais diversas ocupações profissionais, sempre com visão é�ca, sustentável e empreendedora.

Leo Fraiman

 Convidamos vocês a acompanharem o caminho que será percorrido pelo jovem ao longo do ano e lhes oferecemos 
algumas dicas de como ajudá-lo; apresentamos também formas de ampliar seus conhecimentos a respeito desse período da 
vida.

Bom percurso!

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

6º Ano Fundamental

Compar�lhe experiências de sua vida. Exemplos dos familiares podem 
ajudar muito. As narra�vas podem inspirar, ensinar, orientar, mas lembre-
se: a sua verdade levou tempo para ser construída.

A puberdade é uma etapa delicada da vida, e nesse período o jovem 
costuma mostrar mais fortemente suas ideias e convicções. Seja paciente e 
o acompanhe de perto.

Incen�ve o jovem a ler biografias de empreendedores para conhecer as 
prá�cas que nos aproximam da prosperidade sustentável.

Aprender a fazer escolhas, lidar com a falha, saber esperar e valorizar o que 
se tem, isso é educação financeira.

Limites são um sinal de amor. Educar bem significa frustrar eventualmente, 
encarar, com segurança, a cara feia, a birra, a chateação. Oriente o jovem 
quanto à importância de fazer o certo e não o fácil.



Todos temos nosso valor

Ÿ Iden�ficar caracterís�cas e qualidades pessoais.

Ÿ Saber o próprio valor.
Ÿ Entender o que são caracterís�cas e o que são 

qualidades.

Ÿ Perceber-se como um ser com qualidades.

APRENDENDO SOBRE O
TRABALHO E AS PROFISSÕES

Conteúdo abordado no 
material didá�co

MÓDULO
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AUTOCONHECIMENTO E

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Quais são seus valores?

Ÿ Perceber os ambientes onde os valores não são 
pra�cados.

Ÿ Pra�car os valores em ações co�dianas.

Ÿ Conhecer os valores humanos e refle�r sobre 
eles.

Ÿ Reconhecer a influência dos valores sobre 
nossas decisões e a�tudes.

Inteligência emocional

Ÿ Ter sensibilidade para perceber as emoções das pessoas.

Ÿ Explorar o conceito de inteligência emocional.
Ÿ Iden�ficar diferentes a�tudes que demonstrem 

inteligência emocional.
Ÿ Reconhecer as próprias emoções.

Ser ou não ser

Ÿ Aprimorar seus talentos e valorizar o talento dos outros.
Ÿ Agir com posi�vidade.

Ÿ Compreender e desenvolver a liderança.
Ÿ Entender que liderança pode ser desenvolvida e 

aprimorada.
Ÿ Esforçar-se para descobrir-se ou não um líder.

Valores e a�tudes
Ÿ Compreender o significado da humildade e da 

fraternidade.
Ÿ Pra�car a humildade e a�tudes fraternas.

MÓDULO
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ESCOLHAS PROFISSIONAIS,

EMPREENDEDORISMO E
MERCADO DE TRABALHO

Formas de trabalho

Ÿ Iden�ficar as diferentes profissões existentes no 
mercado de trabalho.

Ÿ Conhecer a função de cada profissional.
Ÿ Compreender como cada trabalho ou a�vidade é 

importante para o funcionamento do mundo.

O mundo das parcerias

Ÿ Perceber a importância de se estabelecerem parcerias.

Ÿ Compreender que precisamos uns dos outros.

Ÿ Entender o conceito de parceria.

Ÿ Saber se relacionar com os pares.

Novas profissões

Ÿ Conhecer profissões contemporâneas e suas 
denominações.

Ÿ Iden�ficar as profissões e ocupações dos familiares.
Ÿ Reconhecer profissões novas e an�gas.

A�tude empreendedora
Ÿ Compreender a concepção de a�tude 

empreendedora.
Ÿ Esclarecer o conceito de resiliência.
Ÿ Pra�car a�tudes empreendedoras: valorizar as 

conexões; ter foco; ser resiliente; respeitar a si e 
ao outro.

Valores e a�tudes

Ÿ Pra�car esses valores no dia a dia.
Ÿ Perceber o impacto das próprias ações no meio 

em que vive.

Ÿ Conhecer os valores cooperação e respeito.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
MÓDULO
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Educação financeira

Ÿ Ter foco e metas.
Ÿ Valorizar sonhos e projetos e comprometer-se com eles.

Ÿ Compreender o que são sonhos e refle�r sobre a construção de 
projetos de vida.

Poupando recursos
Ÿ Aprender a poupar.
Ÿ Ter autocontrole nos gastos.

Ÿ Criar hábitos de consumo alimentar saudáveis.
Ÿ Pra�car o consumo consciente.

Valores e a�tudes

Ÿ Compreender o significado dos 
valores responsabilidade e paz.

Ÿ Ter responsabilidade e pra�car a 
paz.


