
 No 5º Ano, a criança entra em contato com uma maior gama de experiências sociais, exercitando a boa convivência com as 
diferenças e construindo relações com mais harmonia, tranquilidade e pluralidade. Exemplos prá�cos da aplicação de valores 
no dia a dia consagram esse importante momento.
 Ela compreenderá os significados dos termos profissão e trabalho, discu�ndo conceitos e preconceitos ligados a diversas 
carreiras, e a importância de valores como a auten�cidade e a responsabilidade no mercado de trabalho.

Queridos familiares,

 Em relação à vida financeira, aprenderá variadas formas de u�lização do dinheiro, orientações para organizar as finanças e 
como se tornar um consumidor consciente. O importante é es�mular o uso sustentável dos recursos, a fim de beneficiar as 
relações humanas e o planeta, evitando o desperdício e encorajando o compar�lhamento.
 A criança tem pensamento crí�co e sabe planejar com antecedência. Para desafiar e inovar a cria�vidade dela, sugere-se a 
criação de poemas, a representação ar�s�ca e debates sobre temas variados. Nessa fase, ela valoriza o status no grupo, e 
aparecem as primeiras mudanças da puberdade, que devem ser orientadas.
 Convidamos vocês a acompanharem o caminho que será percorrido pela criança ao longo do ano e lhes oferecemos 
algumas dicas de como ajudá-la; apresentamos também formas de ampliar seus conhecimentos a respeito desse período da 
vida.

Bom percurso!
Leo Fraiman

Como os familiares podem ajudar?

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

Empreendedorismo e Projeto de Vida
Leo Fraiman

5º Ano Fundamental

Dedique esforços no sen�do de manter o respeito e a dignidade no convívio 
familiar e mesmo com outras pessoas. Os familiares são observados e 
aqueles que se tratam com consideração se sentem mais seguros 
emocionalmente.

Converse sobre seu dia a dia, demonstrando como superou dificuldades 
co�dianas. Aprender com a experiência alheia enriquece o aprendizado. 
Aproveite para contar sobre seu período escolar. Es�mule o estudo em 
grupo.

Pra�que o hábito da leitura. O exemplo é fundamental.

Troque ideias e ideais, dessa forma a criança se sen�rá mais segura diante da 
vida, porque sabe que pode contar com seus familiares nos momentos mais 
di�ceis.

Ensine a criança a refle�r antes de tomar decisões para que ela aprenda a 
não comprar por impulso e desenvolva autonomia.



MÓDULO
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DESCOBRINDO 

A SI MESMO

Linha do tempo

Ÿ Compreender que tudo tem começo, meio e fim.

Ÿ Entender e respeitar o ciclo da vida.
Ÿ Iden�ficar o significado do que se vive.

Como eu me vejo

Ÿ Avaliar algumas áreas da vida.

Ÿ Entender o que são caracterís�cas e qualidades.
Ÿ Iden�ficar as caracterís�cas que tem e as que deseja 

conquistar.
Ÿ Autoanalisar-se e aprimorar-se.

Valores e a�tudes

Ÿ Ser tolerante e responsável.

Ÿ Aprender sobre os valores tolerância e 
responsabilidade.

Em prosa e verso
Ÿ Ler a fábula A queixa do pavão.
Ÿ Iden�ficar suas qualidades.
Ÿ Valorizar tudo que se tem, tanto interna 

quanto externamente.

MÓDULO

2
APRENDENDO SOBRE O

TRABALHO E AS PROFISSÕES

Construindo uma marca

Ÿ Reconhecer que há trabalho de muitos profissionais 
por trás de uma marca.

Ÿ Iden�ficar marcas de produtos e empresas.
Ÿ Realizar exercícios de associação, criação e pesquisa.
Ÿ Valorizar a qualidade do produto.
Ÿ Ter consciência daquilo que consome.

Ser empreendedor

Ÿ Conhecer o que é empreendedorismo e exemplos 
de empreendedores.

Ÿ Valorizar as inicia�vas pessoais e as dos outros.
Ÿ Perceber as caracterís�cas de um empreendedor.

Valores e a�tudes

Ÿ Apreciar e valorizar os momentos de paz.
Ÿ Respeitar-se e respeitar o outro e o meio.

Ÿ Aprender sobre os valores paz e respeito.
Em prosa e verso

Ÿ Entender a arte de escrever e interpretar 
poemas.

Ÿ Ler o poema Deixar correr pelo papel a mão.

Ÿ Ser cria�vo.

DESCOBRINDO 
A VIDA FINANCEIRA

MÓDULO
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Modalidades de dinheiro

Ÿ Conhecer as várias modalidades de dinheiro e formas 
de pagamento.

Ÿ Cooperar com a economia familiar.
Ÿ Iden�ficar as possíveis formas de u�lizar dinheiro.

Ÿ Ter autocontrole nos gastos.

Consumidor ou consumista?

Ÿ Entender e pra�car o consumo consciente.

Ÿ Conhecer a diferença entre consumo e 
consumismo.

Ÿ Valorizar o ser como mais importante do que ter 
(consumismo) ou parecer ter (exibicionismo).

Valores e a�tudes

Ÿ Ser solidário.
Ÿ Valorizar momentos felizes e promovê-los.

Ÿ Aprender sobre os valores felicidade e 
solidariedade.

Em prosa e verso

Ÿ Não ser ganancioso.

Ÿ Ler a fábula A gansa dos ovos de ouro.
Ÿ Ser capaz de analisar as consequências das a�tudes.
Ÿ Compreender que se deve esperar para colher frutos.

Conteúdo abordado no 
material didá�co


