
 Nessa etapa, o jovem pode demonstrar maior senso de autonomia e capacidade de argumentação mais pronunciada. É 
capaz de construir soluções hipoté�cas para um problema e avaliar qual é a melhor. Em trabalhos em grupo, o senso crí�co 
pode ser bem u�lizado para inspirar e orientar a interdependência. O pensamento abstrato é mas facilitado nesse período. O 
valor das amizades se intensifica ao mesmo tempo que a opinião dos colegas passa a ter mais valor. É um bom momento para 
pensar em projetos de vida, à medida que o jovem considera suas ideias e sen�mentos como únicos e singularmente 
importantes. Debates em casa fazem a diferença.
 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.

 A temá�ca da educação financeira engloba noções sobre maturidade financeira, compreensão da vida financeira familiar 
e orientações sobre como ser um consumidor consciente.

Queridos familiares,

 No 8º Ano, os temas autoconhecimento e inteligência emocional são abordados a par�r da importância de construir e 
manter bons hábitos, para es�mular o jovem a desenvolver uma a�tude posi�va quanto ao corpo, às relações sociais, à 
alimentação e aos estudos.

Bom percurso!
Leo Fraiman

 A escolha profissional é trabalhada com debates acerca de habilidades pessoais que poderiam ser aplicadas futuramente 
nas mais diversas profissões, promovendo a percepção de competências pessoais rela�vas à formação do projeto de vida. O 
jovem recebe informações sobre o mercado de trabalho e algumas profissões para fortalecer a a�tude empreendedora nas 
mais diversas situações pessoais e profissionais. Incen�var a proa�vidade e a vontade de fazer diferente desde cedo contribui 
para a construção de uma a�tude automo�vada e responsável perante o futuro.

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

8º Ano Fundamental

Esteja aberto a situações nas quais se pode aprender com o jovem sobre a 
vida e as relações humanas. Escute-o. Aprenda com ele. Fale sobre si. 
Conheçam um ao outro. 

O senso de responsabilidade vai se desenvolvendo ao longo da vida e 
favorece a maturidade e a autonomia.

Sensibilize o jovem quanto ao fato de que, para se obter sucesso 
duradouro, é preciso sen�r um significado maior naquilo que se faz e 
entender o trabalho como uma forma de contribuir com a sociedade.

Valorize e incen�ve a dedicação nos estudos para obter boas notas, que o 
levará a desenvolver habilidades e competências.

Assistam juntos a programas na televisão, leiam revistas ou visitem sites que 
falem sobre a temá�ca do empreendedorismo. Ressalte bons exemplos no 
dia a dia. Inspire.



Somos humanos, tão únicos, tão diferentes

Ÿ Promover o autoconhecimento a par�r da 
iden�ficação das formas de expressão.

Ÿ Refle�r sobre a relação entre autoconhecimento 
e diferentes formas de se expressar.

Ÿ Reconhecer as formas de expressão de ideias e 
sen�mentos.

APRENDENDO SOBRE O
TRABALHO E AS PROFISSÕES

Conteúdo abordado no 
material didá�co

MÓDULO

1
AUTOCONHECIMENTO E

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Habilidades

Ÿ Iden�ficar as possibilidades de desenvolver as 
habilidades pessoais.

Ÿ Reconhecer e valorizar as habilidades pessoais.

Habilidades para um mundo melhor

Ÿ U�lizar habilidades pessoais para bene�cio próprio e 
dos outros.

Ÿ Refle�r sobre os superpoderes de alguns heróis.

Valores e a�tudes

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

Ÿ Pra�car os valores de liberdade e coragem.
Ÿ Conhecer os valores liberdade e coragem.

MÓDULO

2
ESCOLHAS PROFISSIONAIS,

EMPREENDEDORISMO E
MERCADO DE TRABALHO

Habilidades e profissões

Ÿ Desenvolver habilidades para o trabalho.

Ÿ Descobrir habilidades como forma de 
iden�ficar as melhores escolhas.

Ÿ Entender como habilidades e profissões se 
relacionam.

Ÿ Perceber a importância de desenvolver 
habilidades específicas para sua área de 
atuação.

O ser humano nasce empreendedor
Ÿ Iden�ficar ações empreendedoras por meio de exemplos.
Ÿ Explorar o conceito de empreendedorismo.

Ÿ Aprimorar sua capacidade criadora.

Ÿ Acreditar nas inicia�vas pessoais e confiar no próprio 
potencial.

Valores e a�tudes

Ÿ Relacionar esses valores com pequenas ações do dia a 
dia.

Ÿ Valorizar a igualdade e pra�car o perdão.
Ÿ Conhecer os valores igualdade e perdão.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
MÓDULO

3

Maturidade e vida financeira
Ÿ Reconhecer o processo de maturidade em si e nos outros.
Ÿ Lidar de forma posi�va com a vida financeira.
Ÿ Controlar a impulsividade, a inconstância e a irritabilidade.

Famílias inteligentes financeiramente

Ÿ Entender hábitos saudáveis e não saudáveis da vida financeira.
Ÿ Ter maturidade financeira.

Ÿ Aprender a consumir.

Valores e a�tudes

Ÿ Ter compromisso e pra�car a 
generosidade.

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

Ÿ Conhecer os valores compromisso e 
generosidade.

Somos humanos, tão emo�vos e tão singulares

Ÿ Lidar com emoções e sen�mentos.

Ÿ Entender de maneira mais aprofundada os 
diferentes sen�mentos.

Ÿ Perceber-se como alguém que vivencia emoções.

Disciplina, a força que liberta

Ÿ Compreender o conceito de disciplina e 
liberdade.

Ÿ Saber fazer escolhas.
Ÿ Ter autonomia.

Pesquisa e desenvolvimento
Ÿ Entender plano de negócio.
Ÿ Ampliar o conhecimento sobre o mundo do trabalho.


