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CIRCUITO 
PROJETO DE VIDA

O Circuito Projeto de Vida, desenvolvido pelo Grupo 
Marista, destinado a você, jovem estudante do 8o ano do 
Ensino Fundamental ao Ensino Médio, favorece o encontro 
com todas as dimensões da vocação, a partir das experiências 
de autoconhecimento e do relacionamento com o outro. 

Propõe reflexões sobre 12 temáticas inspiradoras, entre 
elas amizade, carreira, família, escolhas, protagonismo, 
solidariedade e sonhos, com o objetivo de que você perceba 
o que é importante em sua vida e possa ter uma visão integral 
de si, entendendo melhor suas qualidades, habilidades e 
desafios, auxiliando-o a exercer sua liberdade de escolha com 
responsabilidade e coerência. 

Também fazem parte do Circuito Projeto de Vida:

• Almanaque Vocacional, voltado para o despertar da 
vocação religiosa, que apresenta temas interessantes, 
de caráter informativo, diretamente ligados ao universo 
cristão católico.

• Plataforma virtual para alunos e professores 
<www.circuitoprojetodevida.com.br> em que é 
possível desenvolver e aprimorar diferentes conteúdos 
a partir das reflexões e assuntos propostos. Na 
plataforma, estão disponíveis diversos ambientes de 
interação para o usuário. O espaço Biografia, espécie 
de diário virtual, por exemplo, permite o registro de 
tudo que você considerar interessante; o espaço Listas 
apresenta 20 temas em que é possível elencar desejos 
de vida, como o que você espera de sua formação, os 
livros que leu ou deseja ler, os filmes a que assistiu ou a 
que quer assistir, o que mais marcou sua trajetória, uma 
boa ideia, um supersonho, como vai sua espiritualidade; 
as Nanoatitudes são 31 propostas de ações simples 
(uma para cada dia do mês) relacionadas aos 12 temas 
inspiradores e que podem fazer a diferença no seu dia a 
dia. O objetivo desses espaços virtuais é fazer com que 
você anote seus sentimentos mais significativos, criando 
assim um registro de sua memória histórica. 

Além de promover a reflexão sobre autoconhecimento, 
escolhas e valores, o Circuito Projeto de Vida pretende 
chamar sua atenção para o desenvolvimento de um projeto 
de vida pleno e abrangente.  



Em 2013, milhares de jovens brasileiros foram 
às ruas das principais cidades do Brasil para se 

manifestar contra a corrupção no país. 
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ENTREVISTA

Crianças, 
adolescentes, 

jovens e política 
de mãos dadas

Diego Calegari e um grupo de colegas perceberam um crescente 
interesse pela política e, ao mesmo tempo, uma lacuna de en-
tendimento. “Vimos a necessidade de prover conhecimento de 

qualidade em uma linguagem acessível para as pessoas atuarem de fato 
como cidadãos conscientes”, afirma.

Como poucas organizações tinham uma proposta sem vinculação polí-
tico-partidária para o público infantojuvenil, Diego e sua equipe criaram o 
“Politize!”, uma plataforma on-line que apresenta, além de diferentes opi-
niões e pontos de vista, explicações sobre o universo político por meio de 
vídeos e conteúdos interativos. “O trabalho é realizado por uma equipe com 
editor, designer, estagiários, equipe de marketing e também com redatores 
voluntários, com conhecimentos em áreas específicas”, explica. 
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ENTREVISTA

6034-2-PRO-REV-F001B
Entram fotos de Diego Calegari 

A ideia não só vingou como já 
foi reconhecida internacionalmente 
duas vezes – em 2014 e em 2016 – 
pelo prêmio “Moldando um Futuro 
Melhor”, entregue no Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos. Em en-
trevista exclusiva à +:), Diego conta 
como é possível se engajar e tomar 
decisões políticas conscientes, fala 
sobre o papel da família e da escola 
nesse caminho e explica qual é a 
melhor maneira de você começar a 
desenvolver seu interesse pela polí-
tica. Acompanhe!

+:) – Como é possível despertar 
o interesse pelo debate político 
entre os jovens, especialmente 
nas escolas?
DC – De uma maneira muito dife-
rente do que é trabalhada atual-
mente! Temos que trancar no ar-
mário sermões e textos chatos e 
apostar em metodologias de edu-

cação ativas. Em especial, os jogos 
trazem ótimos resultados. Desde 
jogos de tabuleiro às dinâmicas de 
simulação para os alunos enten-
derem como funciona um projeto 
legislativo, julgamentos, e assim 
por diante. Os alunos saem muito 
empolgados e interessados quando 
promovemos ações assim. É pre-
ciso uma forma muito mais lúdica 
do que a tradicional, com conteú-
dos que levem o aluno a refletir e 
a debater. 

+:) – Fazendo uma reflexão so-
bre a situação atual, com de-
bates inflamados na internet, 
você considera que o Brasil está 
no caminho certo para ter uma 
população mais politizada ou 

estamos apenas criando uma 
“cultura de ódio”?
DC – É uma incógnita. De um lado, 
sinto que a polarização ganhou uma 
tonalidade muito grande, com dis-
cursos de hostilidade. A internet e 
as redes sociais são ambientes de 
ódio muito pronunciados porque as 
pessoas não estão “olho no olho” 
e se sentem mais à vontade em 
falar sem medir o impacto. Essa é 
a cultura da manchete, que repro-
duz uma informação sem investigar 
a procedência. Mas o outro lado é 
que o aumento de interesse tem 
levado jovens a quererem conhe-
cer e a aprender mais. Os números 
da plataforma “Politize!” mostram 
isso. Chegamos a 1 milhão de vi-
sualizações de conteúdos por mês, 
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“ACHO SAUDÁVEL 
QUE O JOVEM 
SE ENVOLVA E 
CONHEÇA A 
JUVENTUDE DO 
PARTIDO A, B OU C 
ATÉ ENCONTRAR 
AQUELE QUE MAIS 
FAZ SENTIDO 
PARA ELE. O QUE 
É NECESSÁRIO É 
PARTICIPAR COM 
CONSCIÊNCIA.”

e 70% dessas pessoas são jovens 
entre 18 e 35 anos. Então, vejo que 
é um momento de inflexão, em que 
o Brasil vai ter que buscar um cami-
nho. O interesse está posto e essa é 
uma oportunidade. 

muito esse processo de se colocar 
no lugar do outro, dialogar e discu-
tir. É verdade que, eventualmente, 
acontece um conflito; mas um con-
flito baseado em ideias. Assim, as 
pessoas vão entender que o mundo 
não é preto ou branco, mas tem vá-
rias tonalidades. 

+:) – Que tipo de atitude polí-
tica é esperado dos jovens – no 
mundo on-line e no off-line – 
tanto em momentos de crise 
quanto em momentos de rela-
tiva calmaria nas instituições? 
DC – Precisamos entender que vi-
vemos em um mundo acelerado. 
Paradoxalmente, a tecnologia tem 
dificultado o tempo livre. Minha 
expectativa não é de que todos os 
jovens se tornem ativistas e dedi-
quem 20 horas semanais à causa. 
Há várias camadas de influência. 
Tem aquele que vai ter a política 
como um vetor, que vai se profissio-
nalizar e trabalhar na área: serão as 
lideranças políticas do futuro. A ca-
mada intermediária é formada por 
pessoas que têm uma causa muito 
específica, como a defesa dos direi-
tos das mulheres, do grupo LGBT, 
dos animais. Ou seja, não têm uma 
atuação política profissional, mas 
estão inseridas em grupo politica-
mente ativo. E tem aquela camada 
dos jovens que não participa ati-
vamente, mas tem o discurso em-
basado para exercer a cidadania, 
principalmente por meio do voto, 
para fazer uma escolha consciente 
e bem fundamentada. São diferen-
tes níveis de engajamento. O que 
esperamos é empurrar os jovens 
nestas camadas, fazendo com que 
aquele que está em um nível rudi-
mentar e sem interesse comece a 
avançar nessas etapas. 

+:) – Qual é o papel dos pais 
nessa formação política? 
DC – É muito difícil falar sobre isso. 
Em tese, seria um papel fundamen-
tal, já que a família é a principal res-
ponsável pela formação de valores 
de um cidadão. No entanto, como 
ocorreu uma grande mudança na 
configuração dos núcleos familia-
res nos últimos 30 anos, a escola 
tem assumido um fardo grande por 
questões que não eram de sua res-
ponsabilidade, ganhando até mesmo 
mais importância do que a família. 
Na formação política, fica muito difícil 
contar com o pai que não acredita em 
política e que acha que todo político é 
corrupto. Então, vejo que temos que 
envolver a família por um bom ator, 
e a escola pode ser esse meio para 
envolver os pais na formação política. 
Não acho que a formação política vá 
partir das famílias atuais, talvez das 
famílias futuras dos jovens. De ime-
diato, as instituições formais têm que 
atuar, sejam organizações sociais, 
sejam redes de educação pública e 
privada. Precisamos que elas façam 
esse processo acontecer. 

Saiba mais
Você se interessou pelo 

assunto. Acesse: <www.politize.
com.br/> e conheça melhor 
o trabalho desenvolvido por 

Diego e sua equipe. 
O conteúdo disponibilizado 

vai facilitar sua jornada 
em busca de uma vida 

mais politizada. 
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+:) – Ou seja, há um evidente 
desrespeito por discursos dife-
rentes do que a pessoa acredita. 
O que dizer a essas pessoas? 
DC – É preciso metodologias ativas 
e dinâmicas criativas para elevar o 
debate. Não adianta chegar para 
uma pessoa com posição extrema 
e dizer que ela não pode pensar 
assim, pois isso só vai aumentar a 
resistência. É preciso criar estraté-
gias inteligentes para que ela seja 
submetida a um processo de em-
patia e buscar explicar o porquê de 
alguém ser diferente, mostrando os 
valores e as experiências de vida 
de cada um. As dinâmicas trazem 



6

FALANDO SÉRIO 

UM INGREDIENTE 
FUNDAMENTAL 

PARA A FELICIDADE

AMIZADE
Objetivos do tema: • compreender o significado da 
amizade e seu valor referencial para a construção 
do projeto de vida; • fomentar relações sólidas, 
duradouras e laços afetivos que ajudem a construir 
verdadeiras amizades. 

UM INGREDIENTE 
FUNDAMENTAL 

PARA A FELICIDADE

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a respeito do 
assunto. Compartilhar com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas reflexões e ser 
ponto de partida para debates interessantes.
No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível ampliar o trabalho com esse tema. Além 

Feche os olhos por um instan-
te e pense em momentos de 
sua vida em que se sentiu 

feliz de verdade. É provável que 
cenas vividas em conjunto – com 
seus amigos e/ou familiares – te-
nham vindo à mente.  Acertamos? 

Você sabia que essa dedução 
tem fundo científico? A ONU (Or-
ganização das Nações Unidas) pu-
blica desde 2012 relatório sobre 
a Felicidade Mundial. Existe até 
mesmo um ranking de países mais 
felizes do mundo, acredita?

De acordo com o relatório de 
2017, os cinco países mais felizes 
do mundo são: Noruega (1o), Dina-
marca (2o), Islândia (3o), Suíça (4o) 
e Finlândia (5o). 

Uma informação interessante 
sobre esse relatório é que, até 
2016, a Dinamarca ocupava o pri-
meiro lugar dessa lista. 

O fato de os dinamarqueses figu-
rarem nos primeiros lugares da lista 
por algum tempo vai além de ra-
zões políticas e socioeconômicas (a 
desigualdade por lá, definitivamen-
te, não é um problema, e os políti-
cos ouvem o que os cidadãos têm a 
dizer). Eles dão grande importância 
para as relações sociais. Na Dina-
marca, o número de pessoas que se 
encontram com amigos pelo menos 
uma vez por semana é superior ao 
do restante da Europa. 

De acordo com Meik Wiking, 
pesquisador do Happiness Research
Institute e autor de O livro do Hygge 
– o segredo dinamarquês para 
ser feliz, passar um tempo com 
os amigos promove sensação de 
calor, relaxamento, aproximação 
e conforto. É a mesma sensação 
de um abraço, mas sem o contato 
físico. 
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SER FELIZ É…
Aproveite que o assunto é amizade e 

relacione a seguir algumas das lembranças 

mais bacanas que você tem de seus amigos. 

Mãos à obra!

Essa simples atividade vai fazê-lo perceber o 
quanto a vida é melhor ao lado dos amigos.

das nanoatitudes disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o objetivo de continuar 
incentivando os alunos a praticarem ações simples a partir de cada tema discutido. Eles poderão, depois, 
em uma roda de conversa, comentar como foi realizar cada uma delas e como se sentiram a respeito. 

Agora você já sabe: quando es-
tiver se sentindo para baixo, meio 
triste e desanimado, nada de fi-
car isolado. A solução para curar 
qualquer sentimento ruim e ficar 
mais feliz é mais simples do que 
você imagina! Uma tarde com um 
amigo, mesmo que seja para se 
fazer nada, já vai ajudar a aquecer 
seu coração. 

Agora você já sabe: quando es-
tiver se sentindo para baixo, meio 
triste e desanimado, nada de fi-
car isolado. A solução para curar 
qualquer sentimento ruim e ficar 
mais feliz é mais simples do que 
você imagina! Uma tarde com um 
amigo, mesmo que seja para se 
fazer nada, já vai ajudar a aquecer 

NANOATITUDE
MARCAR UM ENCONTRO 
COM OS AMIGOS E DIZER 
O QUANTO A PRESENÇA DELES 
É IMPORTANTE EM SUA VIDA. 
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FALANDO SÉRIO 

DIVERSÃO
Objetivos do tema: • refletir sobre a importância e os impactos da dimensão da diversão/
lazer na realização do projeto de vida; • quantificar os momentos de diversão/lazer como 
tempos de amadurecimento e interação. 

TRABALHAR 
PODE SER 

DIVERTIDO!

TRABALHAR 
PODE SER 

DIVERTIDO!

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a respeito do assunto. 
Compartilhar com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas reflexões e ser ponto de partida 
para debates interessantes. 

Se alguém perguntasse a você 
qual é o contrário de diver-
são, o que você responderia?

Bem, algumas pessoas acredi-
tam que diversão e trabalho não 
podem andar juntos. 

Pensar assim pode ser bem 
preocupante, não é? Afinal, se pa-
rarmos para pensar, desde que 
começamos a trabalhar, passa-
mos boa parte das horas do dia 
trabalhando. E se trabalho não po-
de estar relacionado a diversão, 
quer dizer que as pessoas que 
trabalham são infelizes a maior 
parte do tempo? Isso seria muito, 
muito triste!

 Segundo Ayelet Fishbach, psi-
cóloga e professora de Ciência do 
Comportamento e de Marketing 

da Escola de Negócios da Univer-
sidade de Chicago (EUA), a falta 
de diversão é o principal motivo 
pelo qual as pessoas se dizem in-
satisfeitas com seus empregos.

Em artigo publicado no jornal 
norte-americano The New York 
Times, ela cita que as pessoas 
que se dizem infelizes com o tra-
balho, não levaram em considera-
ção, ao escolher um emprego, o 
que é realmente importante para 
elas ao desenvolverem um proje-
to profissional. 

É aquela velha história: se vo-
cê não gosta de matemática, por 
que escolheria trabalhar na área 
de Engenharia? Apenas porque 
parece trazer mais estabilidade 
financeira? 

Quando estiver escolhendo 
uma carreira, você precisa levar 
em consideração o que faz você 
se sentir bem. 

Pense o seguinte: normalmen-
te, o ser humano tende a ter mais 
vontade de fazer algo divertido 
do que uma atividade considera-
da chata, certo? Então, o que faria 
você levantar da cama todos os 
dias com alegria e disposição? É 
provável que nessa área esteja a 
sua profissão ideal!

Se, para você, trabalhar pode 
não ser divertido, lembre-se da 
frase do filósofo Confúcio na hora 
de escolher sua atividade profis-
sional: “Escolha um trabalho que 
você ame e não terá que trabalhar 
um só dia de sua vida”.

Quando estiver escolhendo 
uma carreira, você precisa levar 
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Pois bem, agora que você já re� etiu sobre 
trabalho e diversão, pense e registre ao lado 
ações que lhe fazem feliz. Depois, pesquise e 
liste atividades pro� ssionais que podem estar 
relacionadas a elas.

TUDO É MELHOR 
QUANDO A GENTE 
SE DIVERTE

Quem sabe, nessa lista pode estar a atividade que você 

poderá realizar no futuro!

No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br> é possível ampliar o trabalho com esse tema. Além das 
nanoatitudes disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o objetivo de continuar incentivando 
os alunos a praticarem ações simples a partir de cada tema discutido. Eles poderão, depois, em uma roda de 
conversa, comentar como foi realizar cada uma delas e como se sentiram a respeito.  

NANOATITUDE
FAZER UM TRABALHO VOLUNTÁRIO. 
PODE SER BEM DIVERTIDO AJUDAR 
ALGUÉM.



FALANDO SÉRIO 

VIVA A   DIVERSIDADE!VIVA A   DIVERSIDADE!

DIVERSIDADE
Objetivos do tema: • compreender a importância da 
diversidade como elemento essencial na construção de um 
projeto de vida; • ressaltar a importância de aceitar o outro, 
pois, assim como o outro é diferente para nós, nós somos 
diferentes para o outro. 

O BRASIL É UM PAÍS MULTICULTURAL 
E DIVERSO. BASTA VOCÊ PASSEAR 
PELO CENTRO DE UMA GRANDE 
CIDADE PARA PERCEBER ISSO. 

DIFERENTES TIPOS FÍSICOS E VÁRIAS 
ETNIAS SE MISTURAM.

Tem descendentes de italianos, poloneses, ja-
poneses, alemães – e de muitos outros. Há 
baixinhos e altões, magérrimos e gordinhos, 

surdos, cegos, mudos, autistas. Seria ótimo que todos 
pudessem conviver em harmonia. Mas nem sempre 
é assim...

Para você ter ideia, em um levantamento realiza-
do pelos Correios, constatou-se que no Brasil, em 
cerca de três anos, ocorrerão mais de 12 mil denún-
cias de eventos de discriminação racial em 18 uni-
dades da Federação. É muita coisa, não é? 

Mas a discriminação tem diversas facetas, e pode 
não ser apenas racial, sabia? 

Andréa Werner é jornalista e mãe de um garoti-
nho autista. Theo tem oito anos e, apesar de ser mui-
to esperto, inteligente e carinhoso, ainda não fala e 
tem hábitos e gostos diferentes dos das outras crian-
ças. Tudo isso por causa do autismo, diagnosticado 
quando ele tinha apenas dois anos. E isso faz com 
que muitas vezes seu comportamento seja malvisto 
pela sociedade...
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VIVA A   DIVERSIDADE!VIVA A   DIVERSIDADE!

NANOATITUDE
COLOCAR-SE NO LUGAR DO 
OUTRO E REFLETIR SOBRE COMO 
SE SENTIRIA SE SOFRESSE ALGUM 
TIPO DE DISCRIMINAÇÃO. 

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto 
e como se posicionam a respeito do assunto. Compartilhar 
com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas 
reflexões e ser ponto de partida para debates interessantes. 
No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br> 
é possível ampliar o trabalho com esse tema. Além das 
nanoatitudes disponíveis no site, oferecemos aqui novas 
propostas com o objetivo de continuar incentivando os alunos 
a praticarem ações simples a partir de cada tema discutido. 
Eles poderão, depois, em uma roda de conversa, comentar 
como foi realizar cada uma delas e como se sentiram a respeito. 

A fase pós-diagnóstico não foi fácil para a família 
de Theo. Andréa resolveu usar seu talento com as 
palavras para compartilhar as dores, as conquistas e 
os aprendizados dessa etapa da vida. Foi assim que 
nasceu o blog Lagarta vira Pupa (lagartavirapupa.
com.br), que cresceu tanto com o passar do tempo 
que acabou dando origem a dois livros que têm o 
objetivo de ajudar a desmistificar o autismo e, con-
sequentemente, formar cidadãos mais tolerantes e 
sensíveis à diversidade: Lagarta vira pupa: A vida e 
os aprendizados ao lado de um lindo garotinho au-
tista e Meu amigo faz iiiii. 

O segundo livro lançado por Andréa conta a his-
tória de Bia e Nil, duas crianças que, apesar das di-
ferenças (Nil é autista e só fala “iiiii”), desenvolvem 
uma bela e verdadeira amizade, mostrando a pes-
soas de todas as idades que a inocência das crian-
ças, despida de preconceitos, é um ingrediente que 
une, agrega. 

Apesar de falar da diversidade sob o ponto de 
vista do autismo, a obra de Andréa Werner pro-
voca uma reflexão sobre as diferenças de modo 
geral e sobre nosso comportamento diante delas. 
#ficaadica

O que você faz, no seu dia a dia, para garantir 

que a diversidade seja valorizada e que as 

diferenças sejam respeitadas? Você não precisa 

ter um conhecido que não fala, não anda, não 

ouve para fazer sua parte. Um mundo melhor 

depende das ações de cada um de nós. Portanto, 

a “tarefa de casa” a partir dessa leitura é 

simples: reflita sobre o seu comportamento 

diante das diferenças, pense em como tem se 

comportado diante disso e registre a seguir.

 XÔ, 
DISCRIMINAÇÃO!
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FALANDO SÉRIO 

FAMÍLIA
Objetivos do tema: • refletir sobre as configurações familiares; • tomar 
consciência do papel e da importância da família na realização do projeto de vida. 

O EQUILÍBRIO 
PERFEITO

O EQUILÍBRIO 
PERFEITO

A 
vida adulta, então, é o re-
sultado de fatores que fi-
zeram parte dessa equa-

ção durante a vida. Ah, e podemos 
incluir nessa conta também as 
companhias do dia a dia, todos 
os conhecimentos adquiridos, as 
escolhas feitas e muitos outros 
elementos com os quais tivemos 
contato.

Com isso em mente, pare e 
pense: quantos anos separam o 
nascimento dos seus avós do seu? 
E o dos seus pais do seu? Pois é, 
há entre você e eles algumas dé-
cadas de diferença!

Isso significa que é normal vo-
cês pensarem de maneira diferente 
e que o ideal de vida dos seus avós 
não seja o mesmo que o dos seus 
pais, e que o seu seja diferente do 
deles. 

Isso é o que especialistas cha-
mam de “conflitos de gerações”. 
Mas nós temos uma visão diferente 
disso tudo. Não falamos em “confli-
tos”. Acreditamos que essas percep-
ções diferentes contribuem para o 
equilíbrio perfeito entre as famílias!

Talvez você esteja pensando: “Tá, 
legal, mas a gente briga. E muito! 
Como eu lido com isso?”.

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a respeito do assunto. 
Compartilhar com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas reflexões e ser ponto de partida para 
debates interessantes. 

A ÉPOCA EM QUE NASCEMOS DIZ MUITO 
SOBRE NÓS. A FORMA COMO VIVEMOS 

NOSSA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA AJUDA 
A MOLDAR NOSSO CARÁTER E NOSSA 

FILOSOFIA DE VIDA, E COMEÇA A DEFINIR 
OS RUMOS QUE VAMOS SEGUIR AO LONGO 

DE NOSSA JORNADA.

Para começar, você precisa en-
tender que cada membro de sua 
família tem um papel dentro dela, 
e que a autoridade dos mais ve-
lhos precisa ser respeitada. Ao 
mesmo tempo, você também pode 
– e deve – expressar sua opinião 
e contribuir para fortalecer os de-
bates familiares de forma saudá-
vel. O importante é saber ouvir os 
outros e ter paciência quando for 
contrariado. É preciso entender 
que existem, sim, diferenças de 
pensamento, mas que, no fim das 
contas, o amor que os une é o mais 
importante.
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Que tal dedicar uns minutos do seu dia para 

pensar na forma como você se relaciona com 

as pessoas da sua família que pertencem a 

gerações diferentes da sua? Registre atitudes 

que você pode tomar para conhecer mais 

sobre elas. Valendo!

DE GERAÇÃO 

EM GERAÇÃO

O fato é que buscar espaço para compartilhar os 
seus aprendizados e pedir ajuda para esclarecer 
o que ainda não está muito claro para você é sen-
sacional quando se tem em um mesmo lar (ou no 
mesmo coração) pessoas com idades (tão) diferen-
tes. Aproveite isso!

NANOATITUDE
PROPOR A ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA UMA 
ATIVIDADE EM QUE POSSAM CONHECER 
MAIS OS GOSTOS UM DO OUTRO. PODE 
SER OUVIR MÚSICA, POR EXEMPLO: A 
PESSOA MOSTRA A VOCÊ AS MÚSICAS 
QUE OUVIA QUANDO TINHA A SUA 
IDADE E VOCÊ MOSTRA A ELA AS MÚSICAS 
QUE GOSTA DE OUVIR. QUE TAL?

No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível ampliar o trabalho com esse tema. Além das 
nanoatitudes disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o objetivo de continuar incentivando os 
alunos a praticarem ações simples a partir de cada tema discutido. Eles poderão, depois, em uma roda de conversa, 
comentar como foi realizar cada uma delas e como se sentiram a respeito. 



Ana Paula Sieme, 
de Chapecó (SC)

ENTRE 
O SONHO 
E O PESADELO, 
A REALIZAÇÃO 
PESSOAL
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AMPLIFIQUE

Vai entrar foto?

Estudar Medicina Veterinária era um sonho e 
um pesadelo para mim, pois, apesar de amar 
os animais, eu desmaiava ao entrar em contato 

com sangue e passava mal com qualquer machucado. 
Imagine, então, ser médica.

Com essas dúvidas na cabeça, em 2014 participei 
do Retiro Projeto de Vida (RPV), do Grupo Marista. Que 
experiência! Recomendo a todos, pois me ajudou em 
uma decisão difícil. 

Nunca vou me esquecer do dia em que alguns ir-
mãos e pastoralistas falaram, durante o retiro, que es-
tariam disponíveis para conversar. Chamei o Irmão Ro-
naldo, e ele disse que eu deveria colocar o meu medo e 
o meu sonho em uma balança. Se o sonho fosse maior, 
eu aprenderia a controlar meus medos. Depois dessa 
conversa, tive certeza do que queria fazer. Hoje, estou 
realizando um grande sonho. 

Também em 2014, quando saí do Ensino Médio, 
foi uma alegria imensa saber que poderia continuar 
fazendo parte da família Marista. Participei do antigo 
Quarto Momento da PJM e, em abril de 2016, vivi o 
“nascimento” do Laicato Jovem Marista, um grupo de 
pessoas que disseram “sim” ao carisma Marista. Esse 
também foi um momento de grande importância em 
minha vida. Nunca vou me esquecer.

Talvez seja clichê falar isso, mas a habilidade mais 
presente na minha vida é a solidariedade. Sempre 
penso que um pequeno gesto pode ser retribuído com 
outro, que gera outro e mais outro, e assim sucessiva-
mente. No fim, teremos uma grande mudança.
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LIDERANÇA E 
SOLIDARIEDADE,
DO ENSINO MÉDIO 
À UNIVERSIDADE

Poliana Durigon, 
de Chapecó (SC) 

SOLIDARIEDADE,
DO ENSINO MÉDIO 
À UNIVERSIDADE
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E u nunca fui supertímida, mas tinha receio de 
falar com pessoas ou grupos menos próximos a 
mim. No primeiro ano do Ensino Médio, comecei 

a participar do Centro Social Marista na atividade “Lide-
rança Juvenil”. Isso me ajudou muito a superar essa difi-
culdade. Nesse meio encontrei minha segunda família.

Ao chegar ao terceiro ano do Ensino Médio, não 
queria perder o vínculo. Foi quando conheci o Laicato 
Jovem, o caminho Marista após a conclusão do Ensino 
Médio. Nesse projeto, começamos a caminhar com as 
próprias pernas, ainda com o apoio e a orientação do 
Grupo Marista. Isso me fez crescer ainda mais, princi-
palmente em relação à solidariedade, um dos princípios 
que orientam o meu projeto de vida.

Hoje, atuo junto à presidência do Centro Acadêmico 
de Engenharia Elétrica da universidade onde estudo e 
já fui diretora de solidariedade do centro acadêmico. 
Tudo isso não seria possível sem os ensinamentos e os 
valores do Grupo Marista. Esses princípios foram fun-
damentais na realização de muitos sonhos, como morar 
longe de casa para cursar uma Universidade de quali-
dade, contando com o apoio do que eu tenho de mais 
importante: minha família de sangue e a família Marista. 
Também pude realizar um sonho de infância: participar 
de missões junto a comunidades para viver o evangelho 
na prática. 

Agora, sonho em me aprofundar ainda mais no “ser 
missionário”. Com certeza o Grupo Marista me incen-
tivou muito a transformar a vontade de fazer algo em 
gestos concretos.

Aproveite as histórias compartilhadas nesta seção e proponha aos alunos que reflitam sobre o que pretendem 
fazer no futuro: há algum impedimento para a realização dessa meta? Qual? É motivo para desistir? Trocar 
ideias com os colegas pode ser útil para esclarecer algumas informações e desfazer alguns mitos.

Vai entrar foto?
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V ocê se identifica com al-
guma dessas afirmações? 
Calma, não precisa se de-

sesperar. Elas são mais comuns do 
que você imagina. Isso acontece 
principalmente porque o mundo 
em que vivemos atualmente é ace-
lerado e exige que a gente “mude a 
frequência” do cérebro muito rapi-
damente, o tempo todo – das ques-
tões da escola para as questões fa-
miliares, para as pessoais. O que, 
claro, é um grande problema. 

Como você deve imaginar, a falta 
de foco no presente, no que esta-
mos fazendo no momento, pode gerar 
prejuízos para a produtividade, para 
o amadurecimento e para o futuro. 

MANTER A CONCENTRAÇÃO NUMA 
LEITURA, SEM DEIXAR A MENTE VOAR, 
OU PRESTAR ATENÇÃO NA AULA SEM 

PERDER O FOCO OU CONVERSAR COM 
O COLEGA É MUITO DIFÍCIL! 

O PODER DA 
ATENÇÃO PLENA: 
POR QUE MEDITAR?

Uma das maneiras de lutar contra 
esse problema é praticando o que es-
pecialistas chamam de mindfulness 
(ou atenção plena), conceito que tem 
o objetivo de fazer com que esteja-
mos conscientes do que se passa em 
nosso corpo, nossa mente, nossos 
pensamentos e nossas emoções.

Os mitos da 
meditação

Mas antes de falar sobre como 
aplicar o mindfulness no dia a dia, 
precisamos debater alguns mitos 
que cercam a meditação, principal 
ferramenta desse conceito. 

1. Meditação é só para quem é zen.
Todo mundo pode meditar! Exe-

cutivos de grandes empresas têm 
usado a meditação como uma 
ferramenta para manter a saúde 
mental em momentos de estresse, 
sabia? Pois é, o escritor norte-a-
mericano David Gelles falou sobre 
os benefícios da meditação no 
ambiente corporativo em seu li-
vro Mindful work (Trabalho atento, 
em tradução livre – ainda sem 
versão brasileira), e surpreendeu 
ao recomendar que as empresas 
deviam ter uma salinha de medi-
tação. Muitas organizações vêm 
colhendo excelentes resultados. 
Legal, né? 
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VOCÊ SE 
CONHECE?



17

NA HORA DE DORMIR 
A MENTE NÃO PARA, 
MIL COISAS PASSAM 

PELA CABEÇA E O SONO 
NÃO CHEGA!

2. É preciso de um lugar especial 
para meditar.
Não, não, não! É claro que pode 

ser mais fácil iniciar o processo no 
meio da natureza e sozinho, mas, 
com um pouquinho de treino, pa-
ciência e persistência, um cantinho 
da sua casa pode ser o lugar ideal.  

3. Para funcionar, a meditação pre-
cisa durar horas.
Claro que não! Você pode muito 

bem começar com dez minutos por 
dia e, em pouco tempo, já sentir os 
efeitos dessa prática.

Por que 
meditar?

Depois que começar a meditar, 
você vai entender melhor como 
funciona sua respiração. E aí, 
quando perceber que a respira-
ção está acelerada, vai poder pa-
rar e começar o processo de novo. 
Acredite: isso fará toda a diferença. 
Além disso, poderá contar com a 
sensação de bem-estar e de rela-
xamento, a diminuição de dores 

crônicas, a melhora da memória e 
muito mais.

Mas a grande razão de escolher-
mos falar sobre mindfulness e me-
ditação aqui no Você se conhece? é 
que, por meio dessa prática, você 
se conhecerá melhor. E, assim, tudo 
ficará mais fácil. Afinal, entender as 
próprias angústias, necessidades e 
desejos é parte fundamental do pro-
cesso de autodesenvolvimento.

Como 
começar a 
meditar? 

A internet pode ser sua aliada no 
início dessa prática. Existem apli-
cativos (como o 5’ minutos) que 
oferecem meditações guiadas. É 
possível encontrar na rede vídeos 
que desempenham essa função e 
músicas perfeitas para quem de-
seja meditar.

Também é importante que você 
crie uma rotina de meditação. De-
fina em que momento do dia deseja 
meditar, por quanto tempo e onde 

vai fazer isso, e respeite essa defini-
ção. Aos poucos, isso vai fazer parte 
de sua rotina, e meditar se tornará 
algo natural, mas no começo é im-
portante persistir, mesmo nos dias 
em que a concentração parece não 
querer jogar a seu favor.

Por fim, cuide dos pequenos 
grandes detalhes: escolha um lu-
gar confortável para meditar (pode 
ser em um tapete, uma cadeira ou 
um colchonete) e desligue todos 
os aparelhos e dispositivos móveis 
que podem prejudicar sua con-
centração.

E aí é só se sentar de maneira 
confortável, fechar os olhos e passar 
a seguir as orientações do aplicativo 
– ou, se for fazer por conta própria, 
por dez minutos simplesmente se 
preocupar em prestar atenção ao 
seu corpo e à sua respiração. Sem-
pre que perder o foco, retome a 
atenção e reinicie o processo. Não 
desista!

Que tal se desafiar a seguir esses 
conselhos por sete dias? Você verá 
como alguns resultados já vão surgir 
nesse período e vai se convencer a 
seguir na linha. Quer apostar?

Se julgar oportuno, proponha à turma que pratique alguns minutos em sala de aula ou em lugar mais adequado. 
Oriente-os nos passos básicos: sentar com a coluna ereta e, confortavelmente, tentar esvaziar a mente e se concentrar 
no ritmo da respiração. Se pensamentos surgirem, sugira que os deixem ir embora naturalmente. No início, 
a prática requer persistência. Afinal, não é tão simples assim não pensar em nada. O objetivo é não se prender 
aos pensamentos e deixar que eles passem tranquilamente. Por isso concentração é fundamental. 
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É no judô 
que ela tira 
os outros 
para dançar

COMO O ESPORTE MUDOU 
SUA VIDA E FEZ DELA 

UMA INPIRAÇÃO PARA MUITAS 
CRIANÇAS E JOVENS DE SUA 

COMUNIDADE.
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ARRISQUE

Q uando Bruna Rodrigues 
de Freitas estava no En-
sino Fundamental, a dire-

tora da escola em que ela estudava 
a incentivou a frequentar as aulas 
de dança oferecidas na escola. Mas 
quem disse que ela queria? Seu real 
desejo era praticar um esporte, algo 
mais “agitado”. Em 2010, então, o 
esporte perfeito para ela foi identifi-
cado: o judô!

Incentivada pelos pais, a garota 
passou a participar de um projeto 
social em Campos Novos (SC) e fez 
do esporte parte importante de sua 
vida. Tanto que se tornou inspiração 

para muitas crianças e adolescen-
tes que estudam na Escola de Edu-
cação Básica Gasparino Zorzi. 

Nos últimos anos, Bruna con-
quistou resultados excelentes em 
competições realizadas em dife-
rentes cidades de Santa Catarina. 
Em seu primeiro campeonato, em 
2013, em Chapecó, ocupou o ter-
ceiro lugar no pódio. Destacou-se 
em Concórdia e ficou entre os pri-
meiros colocados em disputas reali-
zadas em Joaçaba, Camboriú e São 
Miguel do Oeste.

Hoje, aos 17 anos, a adolescente 
já é faixa verde no esporte. “Depois 

da verde, faltam as faixas roxa e 
marrom antes de chegar à preta, 
que é meu sonho. Também tenho o 
objetivo de levar o judô para as co-
munidades que não conhecem essa 
arte e, futuramente, ser professora”, 
revela.

Mas Bruna sabe que para atingir 
todas essas metas terá que estudar 
e se dedicar muito. Isso sem nunca 
se esquecer de suas inspirações na 
vida. Além de um patrocinador par-
ticular e de seus pais, ela diz que 
um grande incentivador é o seu 
sensei (treinador), Elói Nivaldo Sur. 

Conhecedora do seu poder de in-
fluenciar outros jovens que desejam 
se destacar em um esporte, Bruna 
deixa um recado final para você 
que está batalhando para realizar 
seus sonhos: “Corra atrás do que 
você quer e nunca perca a fé; ela 
vai ajudá-lo a conquistar o que você 
deseja”.

E aí, bora batalhar pelo que você 
mais quer conquistar na vida? :)
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Sem 
limitações 
para vencer 
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LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS 
NÃO É EMPECILHO 

QUANDO O OBJETIVO 
É VENCER BARREIRAS.

Porém, como nem tudo são flo-
res, Igor foi forçado a dar um tempo 
no tênis de mesa quando não con-
seguiu uma bolsa-atleta. Para não 
se deixar abater por isso, começou 
a trabalhar no Grupo Marista e foi 
convidado a jogar basquete no time 
Tubarões, de Ponta Grossa (PR). 
“Somos tricampeões paranaenses 
e tetra nos jogos abertos”, conta 
orgulhoso.

Mas, se você pensou que a vida 
ia deixar esse talento do tênis de 
mesa abandonar completamente 
o esporte, está totalmente enga-
nado! A pedido dos educandos, 
Igor voltou a praticar para ajudar 
na escola. Em pouco tempo, já es-
tava treinando com toda força no-
vamente. O resultado? “Em 2016 
fui campeão dos jogos abertos”, 
destaca. 

Animado com as vitórias recen-
tes, hoje, com 32 anos, ele revela 
seus dois grandes sonhos: dar au-
las de Educação Física e disputar 
as Paraolimpíadas. “Há atletas de 
60, 65 anos na seleção. Não tem 
essa de idade: o importante é estar 
bem”, diz. 

Não há como duvidar de que ele 
tem grandes chances de realizar 
essa meta, há?

I gor de Andrade é prova disso. 
Mesmo sofrendo desde o nas-
cimento de uma paralisia no 

braço direito, ele joga basquete em 
cadeira de rodas e tênis de mesa. 
Ao mesmo tempo, trabalha no Cen-
tro Educacional Marista Santa Mô-
nica, de Ponta Grossa (PR), e faz 
faculdade de Educação Física. Defi-
nitivamente, a determinação é uma 
das virtudes que o definem.

Igor já perdeu as contas de 
quantas competições de tênis de 
mesa venceu. 

“Comecei a treinar aos 12 anos 
e, aos 16, a participar de campeo-
natos paraolímpicos. Ganhei títu-
los brasileiros – como nas etapas 
de Bauru (SP) e Curitiba (PR) –, 
campeonatos estaduais e regio-
nais. Tenho todas as medalhas em 
casa”, diz. 

Proponha aos alunos que conversem sobre as experiências desta seção e reflitam sobre seus caminhos: 
que ensinamento é possível tirar dessas experiências e aplicar na própria vida?
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GENTE 
GRANDE

Contar histórias inspiradoras é uma das grandes missões desta 
revista. Queremos que, por meio de relatos de pessoas comuns, 
você, jovem que está buscando seu próprio caminho, inspire-se 

para mapear a estrada que o fará feliz e satisfeito.
Por isso, temos muito orgulho de apresentar os três profissionais que 

compõem a seção Gente grande desta edição. Eles fazem o que gostam e 
são profissionalmente felizes, realizados e satisfeitos com os caminhos que 
optaram seguir.

Pode ter certeza: os três têm muito a ensinar a você que logo mais ini-
ciará sua vida profissional.

FOTÓGRAFO

João Borges, 50 anos M inha vida inteira foi de-
dicada à fotografia. Meu 
pai era fotógrafo, e eu 

comecei a trabalhar com ele aos 13 
anos. Quando atingi a maioridade, ele 
me falou: “Agora é por sua conta”.

Eu tinha uma loja e fazia de tudo 
na área, mas, com o passar dos 
anos, a situação econômica da mi-
nha cidade (no interior de Minas 
Gerais) começou a ficar complicada, 
e eu resolvi me mudar para Curitiba 
(PR) com minha esposa e nossos 
dois filhos pequenos.

Como a família da minha esposa 
é da capital paranaense, o avô dela 
ofereceu um ponto comercial com 

apartamento. Chegando aqui, ele 
falou que não era nada disso. Vim 
para montar um estúdio de fotogra-
fia e tive que vender todos os meus 
equipamentos para poder sobreviver. 
Até que surgiu uma vaga em uma 
gráfica, com corte de papel. Em 15 
dias me transferiram para trabalhar 
de madrugada.

Após dez meses conquistei uma 
vaga de fotógrafo no Grupo Marista. 
Para não perder o trabalho na grá-
fica, trabalhava nos dois e pratica-
mente só dormia aos fins de semana. 
Assim foi até me estabelecer. Agora, 
faz quase vinte anos que estou aqui!

Minha dica para quem busca um 
sonho é sempre fazer o que gosta. 
Independentemente da remunera-
ção, nunca será um sacrifício. 

Boas histórias de 
vida podem inspirar 
descobertas de 
caminhos incríveis ;) 
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CAMINHOS
DIFERENTES E UM 
ÚNICO DESTINO: 
A FELICIDADE
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GERENTE DE 
JARDINAGEM DO 
GRUPO MARISTA

Maria Varlene Bandeira, 55 anos

INSTRUTOR DA POLÍCIA

Sarg. Volmar Correia, 49 anos

Q  uando assumi a administração do meu condo-
mínio, fiz um curso de jardinagem e me apai-
xonei. Depois, fiz o de técnico em paisagismo. 

Porém, mesmo com capacitação, não consegui emprego 
na área. Diziam que, com o meu currículo, eu era ma-
luca de trabalhar com jardinagem. Mas não desisti! 

Uma amiga, que estudava na PUC-PR, me apre-
sentou os jardins da universidade e fiquei encantada! 

Resolvi tentar uma vaga, mas não pude ser contra-
tada porque a vaga era para homens. Insisti por uns 
três meses e nada. Então me propus a trabalhar como 
voluntária, mas resolveram me contratar. Uma mulher 

V  enho de uma família bas-
tante humilde. Comecei 
a trabalhar aos 10 anos. 

Fui engraxate, trabalhei em posto 
de combustível, em lanchonete e 
em madeireira. Em 1990, quando 
estava numa empresa de ônibus, 
como cobrador, prestei concurso 
para entrar na polícia. O lado fi-
nanceiro era o que me movia, mas 
aos poucos me identifiquei com a 
profissão. Já são quase 28 anos de 
tempo de serviço!

Por mais de 19 anos trabalhei nas 
ruas, até ser convidado a fazer o con-
curso de instrutor e educador social 
para trabalhar em sala de aula no 

na equipe da jardinagem mudou bastante o comporta-
mento da equipe. 

Tinha intenção de ficar apenas seis meses, mas lá se 
foram seis anos!

Aos poucos, fui conquistando meu espaço. Atual-
mente, meu trabalho com jardinagem é feito em várias 
unidades Maristas, mas o foco principal é o campus da 
PUC-PR, em Curitiba. 

Com o tempo, senti necessidade de buscar mais co-
nhecimento técnico. Eu já era graduada em Economia e 
pós-graduada, mas decidi fazer Engenharia Agrônoma, 
pois o conhecimento direcionado ajudaria a fortalecer 
meu trabalho com paisagismo. Hoje, curso o sétimo pe-
ríodo, tenho muito orgulho de tudo que já conquistei e 
me sinto muito feliz nessa nova profissão.

Programa Educacional de Resistên-
cia às Drogas (Proerd), que consiste 
no esforço cooperativo entre polícia, 
escola e famílias na prevenção ao 
uso de drogas. Isso nos aproxima da 
comunidade escolar e da sociedade. 
Fazemos esse trabalho em várias 
cidades, como São João e aqui em 
Itapejara d’Oeste [ambas no Paraná].

Se quisesse, hoje já poderia me 
aposentar, mas o que me segura é 
o contato e o carinho com as crian-
ças e os adolescentes. Os dados que 
temos são muito satisfatórios, e ver 
ex-alunos fazendo faculdade e tra-
balhando na polícia me faz acreditar 
que podemos fazer a diferença.

Proponha aos alunos que tirem alguns minutos para refletir sobre a própria jornada. Ajude-os pedindo que 
respondam às seguintes perguntas: O que você faria se não tivesse medo? O que você mais gosta de fazer? Como 
essas histórias o inspiram? Eles deverão pensar em outros questionamentos que podem ser importantes neste 
momento.  No site do CPV, eles podem registrar seus desejos para a vida, o que esperam de sua formação, os 
livros que leram ou que gostariam de ler, os filmes que viram ou gostariam de ver e muito mais.

Ab
ra

m
ov

a 
El

en
a/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



22

FALANDO SÉRIO 

 UM MANIFESTO EM DEFESA
DOS ALIMENTOS “FEIOS”!

SUSTENTABILIDADE

Você sabia que, no início da Revolução Indus-
trial (movimento que começou na Inglaterra 
em meados do século XVIII e logo se espa-

lhou pela Europa Ocidental e para os Estados Uni-
dos), os fabricantes colocavam cal nos pães para 
eles parecerem mais brancos? Era o reflexo da pro-
dução em massa, que buscava conquistar os consu-
midores pela aparência.

Essa padronização dos alimentos, que a princípio 
pode parecer loucura, não parou por aí. Pelo contrá-
rio, ela se intensificou com o passar dos tempos. E 
acontece até hoje!

As batatas fritas vendidas em redes de fast-food 
bastante conhecidas são um bom exemplo disso. 
Você já percebeu como elas são perfeitamente si-
métricas? E pode apostar: se você tentar reproduzi-
-las em casa, provavelmente não vai conseguir. Na 
sua casa, dificilmente um palitinho de batata ficará 

Objetivos do tema: • refletir sobre o conceito de sustentabilidade e sua incidência na vida ecossocial; 
• incluir a sustentabilidade em seu projeto de vida. 

 UM MANIFESTO EM DEFESA
DOS ALIMENTOS “FEIOS”!

MILHARES DE TONELADAS 
DE ALIMENTOS SÃO DESCARTADOS 

DIARIAMENTE APENAS PORQUE 
NÃO TÊM “UM ROSTINHO BONITO”.

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a 
respeito do assunto. Compartilhar com os colegas as anotações feitas na seção pode 
render boas reflexões e ser ponto de partida para debates interessantes. 
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 UM MANIFESTO EM DEFESA
DOS ALIMENTOS “FEIOS”!

igualzinho ao outro, porque a forma artesanal não 
envolve nenhum tipo de automação ou produto quí-
mico e, além disso, você não jogará no lixo o peda-
ço de batata que ficou “fora do padrão”, certo? Pois 
é, na natureza isso também não acontece!

Essa busca pela aparência perfeita dos alimentos 
se reflete em nossos hábitos. Na hora de escolher 
frutas e legumes no supermercado ou na feira, ten-
demos a selecionar aqueles que, aparentemente, 
não possuem imperfeições.  

Na ânsia de padronizar os alimentos e deixá-los 
bonitos, do mesmo tamanho e sem imperfeições, os 
produtores utilizam aditivos químicos. 

Você já reparou que frutas e hortaliças orgânicas 
são, geralmente, menores e mais “feinhas” do que 
as outras? A verdade é que as “imperfeições” dos 
alimentos orgânicos podem significar mais sabor e 
até mais saúde e sustentabilidade.

Em defesa dos alimentos “feios”, um supermerca-
do na França criou uma campanha para divulgar fru-
tas e verduras disformes, dando desconto para quem 
comprasse esses itens: <bit.ly/campanha-fruta-feia>. 

Da mesma forma, o projeto “Fruta imperfeita”, 
empresa de São Paulo, trabalha em parceria com 
produtores para aproveitar as hortaliças rejeitadas. 
Nada mais justo. Afinal, “beleza não põe mesa”.

 UM MANIFESTO EM DEFESA
DOS ALIMENTOS “FEIOS”!

No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível ampliar o trabalho com esse tema. Além das 
nanoatitudes disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o objetivo de continuar incentivando os alunos 
a praticarem ações simples a partir de cada tema discutido. Eles poderão, depois, em uma roda de conversa, 
comentar como foi realizar cada uma delas e como se sentiram a respeito. 

NANOATITUDE
COM A AJUDA DA FAMÍLIA 
OU DOS COLEGAS, CULTIVAR 
UMA HORTA EM CASA OU NA 
ESCOLA.

QUEM AMA O 

FEIO, BONITO 

LHE PARECE!
Quando for às compras novamente, não julgue 

os alimentos pela aparência. Leve para casa 

aquela cenoura esquisita, a batata deformada 

ou a maçã com uma cara estranha. Faça 

receitas com esses ingredientes, fotografe ou 

desenhe o processo e cole a foto no espaço 

a seguir.  Todo mundo vai entender que, 

no fim, o que importa não é a aparência, 

mas o sabor e os benefícios que cada um 

desses alimentos traz para a nossa saúde. 

Combinado?
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FALANDO SÉRIO 

SOCIALIZAÇÃO
Objetivos do tema: • compreender a socialização como processo de integração em 
um grupo e como isso contribui na construção do projeto de vida; • fomentar ações 
geradoras de vida. 

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a respeito do assunto. Compartilhar 
com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas reflexões e ser ponto de partida para debates 
interessantes. No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível ampliar o trabalho com esse tema. 

UM ELO          
MUSICAL
UM ELO          

MUSICAL V ocê sabia que a música aju-
da não apenas as pessoas 
a se sentirem melhor sozi-

nhas, mas também exerce um papel 
fundamental nas relações sociais?

Veja algumas maneiras de nos 
aproximarmos das pessoas com a 
ajuda da música: SE SUA VIDA TIVESSE TRILHA SONORA, QUE 

MÚSICAS ESTARIAM NELA? VOCÊ TEM UMA 
LISTA PARA OS MOMENTOS EM QUE QUER 

RELAXAR, OUTRA PARA QUANDO PRECISA DE 
FOCO, UMA PARA LEVANTAR O ASTRAL? 

IMPRESSIONANTE COMO SIMPLES CANÇÕES 
TÊM O PODER DE MUDAR UM DIA, NÉ? :)

NANOATITUDE
GRAVAR SUAS MÚSICAS 
PREFERIDAS E DAR A 
ALGUÉM DE QUEM 
GOSTE BASTANTE. 
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Além das nanoatitudes disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o objetivo de continuar 
incentivando os alunos a praticarem ações simples a partir de cada tema discutido. Eles poderão, depois, em uma 
roda de conversa, comentar como foi realizar cada uma delas e como se sentiram a respeito. 

UM POR TODOS 
E TODOS POR UM

Um show de uma banda reúne 
milhares de pessoas, certo? 
Apesar de muitas delas nem 
se conhecerem, todas estão 
conectadas naquele momento. 
A energia que isso gera é 
extremamente positiva! A mesma 
ideia vale para uma festa com 
música ambiente. Sintonizar os 
presentes em um mesmo canal 
musical fortalece os laços e torna 
a festa ainda mais divertida.

O PODER 
DA PARCERIA

Para tocar instrumentos com outras 
pessoas é necessário harmonizar 
as batidas, não é mesmo? Para isso, 
o cérebro libera hormônios que 
promovem satisfação ao atingir a 
tão desejada sincronia. Além disso, 
quando cantamos com outras 
pessoas, nos aproximamos delas 
por meio do que especialistas 
chamam de “harmonização 
coletiva”, ou seja, fazer música em 
parceria faz bem!

EFEITOS NO CORPO 
E NA MENTE

Uma das principais reações 
químicas do cérebro associadas à 
música é a liberação de ocitocina – 
substância relacionada à sensação 
de bem-estar físico e emocional. A 
ocitocina nos deixa mais relaxados, 
mais disponíveis aos relacionamentos 
interpessoais e propensos a confiar 
nas pessoas. 
Deu para entender, não é? Da 
próxima vez que quiser socializar, use 
a música como aliada. Os benefícios 
serão muito interessantes! ;)

1. 2.2.1. 3.3.

Que tal ouvir sua música favorita e simplesmente 
curtir uns minutos de reflexão? Dê o play e ligue 
também sua mente. Registre a seguir.

SOLTA O SOM, DJ!

• MÚSICA:

• POR QUE VOCÊ GOSTA DELA?

• QUE SENSAÇÃO ELA LHE TRAZ?

• QUE SENTIMENTOS ELA LHE CAUSA?

• OUTROS:



A o longo dos anos, a ciência comprovou que a 
solidariedade não faz bem apenas para quem 
é agraciado com uma ação, mas também para 

quem a pratica. Esta é uma pequena amostra dos be-
nefícios do altruísmo para a nossa vida:

• Um estudo feito em 2013 por Rodlescia S. Sneed e 
Sheldon Cohen comprovou que fazer o bem dimi-
nui o nível de estresse e, com isso, a probabilidade 
de desenvolver outras doenças relacionadas a esse 
que é considerado o “mal do século”.

• Os mesmos pesquisadores constataram que pes-
soas que fazem trabalho voluntário têm 40% me-
nos chance de ter hipertensão.

• Em 2010, um estudo da Harvard Business School 
feito em 136 países descobriu que as pessoas que 
são altruístas são também mais felizes.

Depois de analisar cerca de 40 estudos sobre o 
efeito do voluntariado na saúde e na felicidade, a pu-
blicação norte-americana BMC Public Health 
constatou que fazer parte de um grupo ou projeto de 
voluntariado ajuda a diminuir as chances de mani-
festação de doenças mentais.

Então, se você estava procurando motivos para co-
meçar um trabalho voluntário, já sabe que, além de 
ajudar os outros, dessa forma você também ajudará a 
si mesmo. Maravilha, não é? :)

FALANDO SÉRIO 

SOLIDARIEDADE

FAZER  O   BEM FAZ BEM!FAZER  O   BEM FAZ BEM!

FALANDO SÉRIO

SOLIDARIEDADE
FALANDO SÉRIO 

SOLIDARIEDADE
Objetivos do tema: • refletir sobre a solidariedade e sua importância na realização 
do projeto de vida; • despertar para a solidariedade como forma de engajamento e 
transformação social.



E AÍ, BORA SER 
SOLIDÁRIO E, DE 
QUEBRA, AINDA 
CUIDAR DA 
PRÓPRIA SAÚDE?

Antes de sair às ruas fazendo o bem, que 

tal praticar a solidariedade dentro de casa, 

na escola, na igreja e em outros grupos dos 

quais você faz parte? Faça a seguir uma 

lista de ações que pode colocar em prática 

hoje mesmo para ajudar quem está bem 

perto de você – sua mãe, seu avô, um 

vizinho, e assim por diante!

CHECKLIST 

DO BEM

Gostou dessa ideia, mas não sabe por onde come-
çar? Estes sites podem ajudá-lo:

• TETO – Quer ajudar na construção de casas po-
pulares em comunidades carentes? Conheça o 
“Teto”! <bit.ly/teto-brasil>.

• ONGS BRASIL – Neste site você encontra uma lista 
de ONGs brasileiras em que pode encontrar oportu-
nidades de trabalho voluntário: <ongsbrasil.com.br>.

• REDE MARISTA – Uma das missões da Rede 
Marista é educar para a solidariedade. Descubra 
projetos e ações das instituições Maristas com esse 
propósito: <bit.ly/marista-voluntariado>.

FAZER  O   BEM FAZ BEM!FAZER  O   BEM FAZ BEM!

27

NANOATITUDE
PRATICAR UMA BOA AÇÃO 
A UM DESCONHECIDO!

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a respeito do assunto. Compartilhar 
com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas reflexões e ser ponto de partida para debates interessantes. 
No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível ampliar o trabalho com esse tema. Além das nanoatitudes 
disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o objetivo de continuar incentivando os alunos a praticarem ações 
simples a partir de cada tema discutido. Eles poderão, depois, em uma roda de conversa, comentar como foi realizar cada 
uma delas e como se sentiram a respeito. 
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FALANDO SÉRIO 

ESPIRITUALIDADE
Objetivos do tema: • compreender e ampliar a noção de espiritualidade, como dimensão 
que engloba o todo do ser humano; • descobrir as dimensões mais profundas que movem 
o ser humano. 

 Muitas vezes, práticas reli-
giosas são transmitidas pe-
la família. A gente aprende 

desde cedo quais são as crenças 
seguidas em casa, de que forma – 
e para quem – devemos agradecer 
por nossa saúde, pelo alimento que 
temos em nossas mesas, pela nossa 
segurança, e assumimos com gosto 
aqueles ensinamentos, que passa-
mos a praticar cotidianamente.

No artigo “O impacto da espiri-
tualidade na saúde física” (disponí-
vel em: <www.scielo.br/scielo.php?
scr ip t=sc i_ar t tex t&pid= S 0 1
01-60832007000700012>), os mé -
di cos Hélio Penna Guimarães e Ál-
varo Avezum definem espiritualida-
de como “propensão humana a 
bus car significado para a vida por 
meio de conceitos que transcendem 

o tangível: um sentido de conexão 
com algo maior que si próprio, que 
pode ou não incluir uma participa-
ção religiosa formal”. Nesse sentido, 
deduzimos que, por mais que todo 
religioso tenha sua espiritualidade 
bem desenvolvida, nem toda pes-
soa considerada espiritualizada se-
gue uma religião específica.

É possível ter fé sem seguir uma 
religião, ou seja, entender nossa 
espiritualidade pode nos ajudar a 
descobrir mais sobre nós mesmos 
e nos indicar um caminho religioso! 

E tem mais: um estudo realiza-
do pela Universidade de Toronto 
(Canadá), liderado pelo professor 
de psicologia Michael Inzlitcht, 
constatou que a fé pode diminuir 
a ansiedade, a depressão e o es-
tresse, pois a convicção religiosa 

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a respeito do assunto. 
Compartilhar com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas reflexões e ser ponto de 
partida para debates interessantes. No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível 
ampliar o trabalho com esse tema. Além das nanoatitudes disponíveis no site, oferecemos aqui novas 

A FÉ QUE MOVE 
MONTANHAS

A FÉ QUE MOVE 
MONTANHAS

A ESPIRITUALIDADE É ALGO QUE VEM DE 
DENTRO DE NÓS E DAS DESCOBERTAS QUE 

FAZEMOS EM NOSSO DIA A DIA COMO INDIVÍDUOS.
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fornece uma estrutura para com-
preender e agir dentro do ambien-
te em que a pessoa se encontra, 
atuando como um amortecedor 
con tra a ansiedade e minimizando a 
experiência de erro.

Para chegar a essa conclusão, o 
time do professor Inzlitcht analisou 
a atividade cerebral de cerca de 30 
estudantes com bagagens culturais 
e religiosas distintas. Em termos 
de religião, os cristãos eram maio-
ria, mas a equipe também estudou 
o resultado da fé em muçulmanos, 
hindus, budistas e ateus. 

Sabe aquela história que diz que 
a fé move montanhas? Pois é, é bem 
por aí! :)

Esses já são bons motivos para 
trabalhar nossa espiritualidade, não 
é mesmo?

Especialistas apontam que simples ações, como 
reservar momentos de silêncio durante a rotina, 
encontrar motivos para sorrir, exercer a gratidão 
(por meio de orações, de agradecimentos formais 
às pessoas que nos ajudam no dia a dia), cultivar 
relações saudáveis e buscar “alimentos para a alma” 
(como sono de qualidade, prática de exercícios físicos, 
alimentação saudável etc.), desempenham papel 
fundamental no desenvolvimento do que eles chamam 
de “inteligência espiritual”.

Aos poucos, essas práticas colaboram no processo 
de autoconhecimento, facilitando a busca por respostas 
e ajudando a aflorar a espiritualidade. Que tal tentar 
para ver o que acontece?  ;)

ANDAR COM FÉ 
EU VOU...
Com tudo isso em mente, pare, pense e registre:

• O QUE É FÉ PARA VOCÊ?

• COMO VOCÊ PRATICA A SUA FÉ NO 

DIA A DIA?

NANOATITUDE
CONVERSAR SOBRE 
ESPIRITUALIDADE 
COM UMA PESSOA 
DE TRADIÇÃO 
RELIGIOSA 
DIFERENTE DA SUA. 

• O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA DESENVOLVER SUA ESPIRITUALIDADE?

• VOCÊ SEGUE ALGUMA TRADIÇÃO RELIGIOSA? COMO ELA ESTÁ RELACIONADA A SUA ESPIRITUALIDADE?

propostas com o objetivo de continuar incentivando os alunos a praticarem ações simples a partir 
de cada tema discutido. Eles poderão, depois, em uma roda de conversa, comentar como foi 
realizar cada uma delas e como se sentiram a respeito. 



Essa história começou em 
2008. Após se colocar à dis-
posição do Instituto Marista 

para participar da missão na Ásia, o 
Irmão Natalino passou um semestre 
em Chicago (EUA) aprimorando o 
inglês – língua oficial do projeto – 
ao mesmo tempo que se preparava 
para novos voos. O primeiro deles 
pousou em 2009 em Davao, cidade 
litorânea no sul das Filipinas, que 
tem 1,5 milhão de habitantes.

Natalino aterrissou em uma 
terra com cultura diferente, claro, 
mas não teve dificuldade para se 
adaptar. “A adaptação não foi di-
fícil porque não tenho problema 
com comidas diferentes e, para 
mim, o importante é entender as 
relações e a maneira de pensar 
das pessoas”, afirma. 

DIZEM QUE A FÉ 
MOVE MONTANHAS. 
PARA MISSIONÁRIOS, 

ELA PODE FAZER MAIS: 
LEVAR PESSOAS 

AO OUTRO LADO DO 
MUNDO PARA AJUDAR 

QUEM PRECISA!

PELO
MUNDO
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UM BRASILEIRO 
COM O CORAÇÃO 
TRANSFORMADO 
PELA ÁSIA
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Nas Filipinas, 80% da população 
é católica. Lá, o Irmão realizou um 
processo de imersão nos estudos 
de culturas asiáticas. “Convivi com 
as Irmãs de Maria de Calcutá, com 
o povo e os costumes locais. Como 
a língua falada por eles é o tagalo, 
que possui uma mescla entre inglês 
e espanhol, era nesses idiomas que 
eu mais me comunicava”, conta.

Adaptado, ele pôde sentir a ca-
lorosa acolhida na Escola Marista 
do Cotobato, onde estudam jovens 
carentes. “É um país pobre, que 
sofre pelas condições naturais, com 
maremotos, terremotos”, explica o 
missionário, mostrando a impor-
tância da realização de missões no 
continente. 

PRÓXIMA PARADA: 
CHINA

Passados sete meses, era hora 
de voar 4 mil quilômetros ao norte, 
com destino a Pequim (Beijing). 

“Era uma ‘remissão’, pois já havia 
Irmãos chineses com idade muito 
avançada, que tinham passado por 
toda a revitalização do governo [co-
munista]”, diz. 

O primeiro desafio foi aprender 
mandarim. “Como fiquei um ano e 
meio estudando com 90% de asiá-
ticos na Universidade, eu era obri-
gado a me comunicar em manda-
rim, então não foi tão difícil quanto 
possa parecer”, lembra o irmão, 
que diz ter facilidade no aprendi-
zado de idiomas.

Segundo o missionário, esse es-
tudo foi fundamental em espaços 
eclesiais e no diálogo com a juven-
tude local e pessoas de diversas 
religiões. “Nunca vou esquecer o 
que um irmão chinês me disse: ‘En-
quanto você conversava comigo em 
inglês, falava para a minha cabeça. 
No dia em que falou em mandarim, 
falou para o meu coração’. E é ver-
dade: ao me comunicar no idioma, 
entendi toda uma rede de relações 
e hábitos culturais”, conta orgulhoso. 

NA BAGAGEM: 
CONHECIMENTO 
E SAUDADE

Natalino destaca que uma das 
coisas que mais o surpreendeu du-
rante essa experiência foi a noção 
de globalidade do Instituto Marista. 

“Consegui ir para a Coreia do Sul co-
nhecer irmãos. Isso fez eu me dar 
conta de nossa internacionalidade 
e da força e atualidade do nosso 
carisma”, pontua. “Outra grande 
aprendizagem foi a abertura do co-
ração para entender que nossa mis-
são como leigos não tem fronteiras”, 
complementa. 

Atualmente, ele tem um compro-
misso com o Brasil: coordenar por 
três anos a União Marista como 
secretário executivo em Brasília. E 
depois? “Estou aberto a ir para onde 
precisarem, mas por opção iria para 
qualquer país asiático. A Ásia ficou 
no meu coração”, completa. 

Conversar com os alunos sobre a missão Marista “evangelizar crianças, jovens e adultos, segundo o carisma Marista, com 
vistas a formar cidadãos comprometidos com uma sociedade justa e fraterna”. O missionário, de modo geral, é uma pessoa 
enviada a algum lugar para evangelizar, pregar a boa-nova do evangelho. Geralmente, os missionários vão para outros 
países, que não o seu de origem, em que se faz necessário o anúncio da Pessoa de Jesus Cristo. Esse é o caso do 
Ir. Natalino, enviado à China. Porém, o convite para ser missionário é dirigido a todos os cristãos. O anúncio e o testemunho 
é para todos. Onde estiver um cristão ele é missionário.
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FÁBRICA
DE IDEIAS

Se você conhecer 
outro jogo bacana 
e com a pegada 
parecida com a do 
Qranio, não deixe 
de apresentá-lo aos 
amigos. Coisa boa 
tem que ser 
espalhada e 
compartilhada! ;)

Faça você 
mesmo!

Inspire-se nessas histórias 
para pensar em soluções 
alternativas para os seus 
próprios desafios. Muitas 
vezes, o que você precisa 

está mais perto do que 
você imagina! ;)

Em um mundo em que usuários de smartphones e 
tablets parecem “zumbis” ligados a uma tela, você já 
pensou em utilizar seus dispositivos móveis para tirar 
melhores notas? Essa é a ideia do Qranio, um jogo on-
-line gratuito que (muito provavelmente) seus pais não 
vão reprovar. 

Por meio desse game, o estudante responde a pergun-
tas individualmente ou em disputas com outros usuários. 
Há questões de Biologia, Química, Física e Matemática, 
e multidisciplinares, com temas como cultura e trânsito. 

Quanto mais perguntas o usuário acertar, mais pon-
tos são acumulados. Essa pontuação pode também ser 
trocada por prêmios. 

O criador da plataforma e CEO do Qranio, Samir Iás-
beck, formado em Administração e com MBA, diz que, 
quando criança, não gostava de estudar, mas amava 
aprender. Assim, criou um método de aprendizagem 
próprio. Depois, percebendo que a filha passava pelas 
mesmas questões, resolveu fazer do aprendizado dela 
algo divertido. 

Bacana, não é mesmo? 
Cadastre-se, baixe o jogo (disponível na App 

Store, no Google Play e na Windows Phone Play) 
e aprenda enquanto se diverte. Você só tem 
a ganhar.

Ap
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_
QRANIO 

Aplicativo que ajuda 

a melhorar os estudos, 

diverte e dá prêmios!
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O cenário era o seguinte: em Carambeí (cidade pa-
ranaense com cerca de 20 mil habitantes), um grupo 
de jovens tinha à disposição um espaço para fazer 
reuniões. Porém, era quase como a “casa engra-
çada”, da música de Vinicius de Moraes: “ninguém 
podia subir na rede, porque na casa não tinha pa-
rede”. A diferença era que faltavam assentos...

Quando soube disso, Josias Fritz, educador do Pro-
grama Vida Feliz de Ponta Grossa (cidade vizinha) e 
um dos responsáveis pelo projeto Liderança Juvenil 
de Carambeí, pensou que a solução para o problema 
que os jovens enfrentavam poderia ser encontrada em 
uma empresa de pallets (peças de madeira para mo-
vimentação de cargas), que com um pouco de criati-
vidade poderiam facilmente virar assentos. :D

“Nesse projeto, discutimos protagonismo juvenil, 
autoconhecimento e sustentabilidade com alunos 
da Escola Estadual Carlos Ventura. O local em que 
realizamos as nossas atividades era uma capela que 
tinha poucos bancos e cadeiras. A confecção de as-
sentos a partir dos pallets foi uma solução criativa e 
perfeita”, conta.

Além dos bancos, um tapete sustentável, com re-
talhos e tapeçarias que seriam descartados, também 
foi produzido. “A atividade, além de educativa, nos 
ensinou que é importante agir de forma diferente no 
que se refere à sustentabilidade”, explica Josias.

Para pensarVocê já pensou em propor ações diferentes em sua escola? Ideias como essa complementam as atividades normais do cotidiano escolar, tornam a rotina estudantil mais interessante e ainda ajudam a refletir sobre o futuro. Pense nisso, troque ideias com seus colegas, apresente sugestões aos professores, coordenadores e diretores e ajude a melhorar o dia a dia na escola!

No Colégio Marista de Brasília, mais conhecido como 
Maristinha, os alunos estão aprendendo a ser empresários 
de sucesso com o Programa Empreendedor Marista. Em 
parceria com a ONG Junior Achievement, eles são incen-
tivados a criar produtos a partir de conceitos de empreen-
dedorismo, educação financeira, lucro, comércio e vendas. 

Na primeira edição, participaram duas turmas do 
4o e do 5o anos. A ideia é expandir a ação para outras 
etapas do Ensino Fundamental. “As próprias crianças 
definem o que vão comercializar, criam grupos e, ao 
final, realizam as vendas na Feira do Empreendedor Mi-
rim Marista, no próprio colégio”, explica Denise Lima, 
profissional do Núcleo Pedagógico da escola e uma das 
responsáveis pela organização do programa. 

Denise conta que “eles criaram marcadores de pá-
ginas e lápis customizados, produziram bijuterias e até 
umas lanterninhas estilizadas”. Tudo isso com o apoio 
dos pais, que “compraram” a ideia, bancando a maté-
ria-prima dos produtos. Toda a arrecadação é revertida 
à pastoral local, que promove ações sociais junto à co-
munidade apoiada pelo Maristinha.  

Para completar a “brincadeira” de gente grande, ao 
final da feira também é feita uma prestação de contas 
sobre as vendas dos produtos.

___
Criatividade + 
sustentabilidade
Uma receita infalível

___
Pequenos 
empreendedores 
e grandes 
negócios
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A  internet faz parte da sua vida desde que você 
se entende como gente, não é mesmo? Assim, 
quando alguém pede que conte como escuta 

música, provavelmente você fala em mp3, iPod, smart-
phones e apps feitos especialmente para organizar suas 
playlists preferidas, e assim por diante.

Mas você sabe que nem sempre foi assim, não é?
No tempo de seus pais (ou, talvez, de seus avós), as 

músicas que embalavam as festas, que os acompanha-
vam em dias de reflexão e que marcaram momentos ines-
quecíveis da adolescência eram armazenadas em LPs, 
também conhecidos como discos de vinil (sim, aquele 
negócio enorme, que é como se fosse um “pai” do CD). E 
para reproduzi-las era necessário ter um aparelho especí-
fico, chamado de toca-discos, radiola ou vitrola.

Parte de uma época em que nem se sonhava com 
músicas digitais, as vitrolas já não são necessárias para 
quem quer ouvir sua canção favorita. Mas isso não quer 
dizer que elas sumiram do mapa.

Atualmente, elas são consideradas objetos de de-
coração por muita gente. E, ainda, há quem prefira o 
som reproduzido pela radiola ao gerado pelos aparelhos 
digitais. De olho nessa tendência, alguns fabricantes 
passaram a produzir toca-discos modernos. Que tal?

Entre os motivos para o fascínio pelo vinil está o fato 
de que ele representa uma era importante da música. 
Para outros, as boas lembranças em volta da vitrola é  
que os fazem adorar esse item do passado.

O que nos faz pensar: será que, no futuro, novas ma-
neiras de armazenar e reproduzir as músicas surgirão 
e, então, a geração atual vai lembrar com carinho de 
quando ouvia música pelo smartphone? E será que a 
vitrola vai permanecer presente como uma lembrança 
do passado ou apenas item de decoração nesse mundo 
cada vez mais digital?

O que você acha? Pense nisso!

Houve um tempo 
em que só existiam 
os LPs ou vinis, 
também chamados 
de bolachas!

MÚSICA 
ANALÓGICA, 
MUNDO 
DIGITAL
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Proponha uma discussão com os alunos a partir da pergunta: “Se você pudesse trazer de volta uma tendência que viu desde que 
nasceu, qual seria?”. Caso considere oportuno, sugira a eles que desenhem em uma folha à parte uma nova roupagem para essa 
tendência. Essa pode ser uma boa oportunidade para desenvolver a criatividade e descobrir talentos. Sugira que acessem 
o site CPV e registrem a ideia na lista #boaideia, assim poderão retomá-la quando quiserem e, se for o caso, aprimorá-la. 
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Por que 
isso 
acontece?

O que você vê nas ruas tem in-
fluência da alta-costura e das revis-
tas de moda, que são desenvolvidas 
por editores desse segmento e es-
tilistas de grandes marcas. Esses 
profissionais, por sua vez, usam 
como inspiração artes plásticas, 
filmes e músicas para desenvolver 
suas coleções e ensaios. Sendo 
assim, é comum que eles também 
utilizem como referência símbolos e 
tendências do passado.

É por isso que algo que era uma 
tendência antigamente muitas ve-
zes volta a ser valorizado: alguém 
resolveu dar um novo olhar e fazer 
novas criações a partir de algo que 
tinha ficado guardado na gaveta 
por anos. Ou seja, a moda antiga 
volta, mas adaptada ao contexto do 
momento.

ONTEM, 
HOJE, 
AMANHÃ 
E “ONTEM” 
DE NOVO

As tendências de moda 
de ontem podem voltar 
com tudo a qualquer 
momento!

V ocê já ouviu alguém dizer 
que a moda é cíclica? Na 
prática, isso significa que, 

apesar de o conceito de moda es-
tar em constante transformação 

– a cada estação surgem novas 
tendências de roupas, acessórios, 
maquiagem e estilo –, volta e meia 
algo que “foi moda” há uns bons 
anos volta a ser considerado “ten-
dência do momento”.

Uma rápida viagem no tempo 
torna isso bem simples de entender...

Nos anos 1990, pochetes, tênis 
de LED e gargantilhas bem justas 
no pescoço eram itens “obrigatórios” 
para aqueles que desejassem “estar 
na moda”. Em 2017, vimos essas 
tendências nas ruas novamente. 

Quer mais um exemplo? Então, 
peça a alguém conhecido que lhe 
mostre fotografias dos anos 1970. 
Você vai ver como a calça boca de 
sino, que pode ser vista nas pas-
sarelas e nas ruas atualmente, era 
praticamente um uniforme da ga-
lera naquela época!
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                                            Fotos: P-fotography/Shutterstock.com
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LADO B

Richard Peterson/Shutterstock.com

Quer uma sobremesa prática, fácil e que vai 

impressionar quem experimentar? 

Esse enroladinho de creme de avelã é o que 

você precisa!

Ingredientes
• 1 pacote de pão de forma
• 1 pote de creme de avelã de 350 g
• 1 caixa de morango
• 1 ovo
• ½ xícara de leite
• Açúcar a gosto
• Canela
• Manteiga

Modo de preparo
1. Misture em um prato ou travessa ½ xícara de leite, 

o ovo e açúcar a gosto. 
2. Retire a borda dos pães de forma, passe o rolo de 

macarrão em cada fatia ou aperte com a mão o pão, 
fazendo com que elas fi quem mais fi nas e fi rmes. 

3. Passe uma camada de creme de avelã em uma 
das pontas do pão. Em seguida, coloque morangos 
picados sobre o creme e enrole o pão. 

4. Passe o pão enrolado na mistura de leite, ovo e açúcar.
5. Em uma frigideira, derreta uma colher de manteiga 

e frite os rolinhos de pão, sempre virando para 
dourar de todos os lados.

6. Vá colocando mais manteiga na frigideira, se 
necessário.

7. Depois de fritá-los, passe em uma mistura de canela 
e açúcar. 

Fonte: <www.tudogostoso.com.br>. 

Acesso em: 19 abr. 2017. 

DICAS E RECEITAS 

Parece delicioso, não? Pois é mesmo! 
Teste e comprove!
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LIÇÕES DE ADOLESCENTES 
PALESTRANTES

TED (Tecnologia, Entretenimento e Design) é uma organização sem fins lucrativos dedicada a 
descobrir histórias que merecem ser compartilhadas. Nos chamados TED Talks, os palestrantes têm 
entre 5 e 15 minutos para apresentar suas ideias. Das centenas de palestras já realizadas, algumas 
foram ministradas por crianças e adolescentes. É o caso destas:

O que os adultos podem aprender com as crianças
Adora Svitak escreve suas próprias histórias desde 
os 7 anos. É blogueira e já 
tem até livro publicado! Ela 
palestrou no TED aos 12 
anos e, na ocasião, foi 
direta: está na hora de 
os adultos entenderem 
que as crianças tam-
bém têm muito a ensinar!
Assista: <bit.ly/TED-Adora>.

Uma adolescente apenas tentando se descobrir 
Aos 15 anos, Tavi Gevinson não conseguiu 
encontrar modelos femininos 
fortes para adolescentes 
e viu isso como um 
grande problema. 
Pensando em resolvê-lo, 
ela criou a Rookie, uma 
revista on-line que busca 
inspirar garotas.
Assista: <bit.ly/TED-Tavi>.

TORTA DE HAMBÚRGUER

Torta é sempre bom. Hambúrguer também é uma 

delícia. Então, que tal juntar essas duas gostosuras e 

fazer algo ainda mais apetitoso? 

Ingredientes

Massa
• 2 xícaras (chá) de leite
• 1 xícara (chá) de óleo
• 4 ovos
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
• 1 colher (chá) de sal

Recheio
• 6 hambúrgueres descongelados 
• 100 g de presunto
• 100 g de queijo muçarela 
• 2 tomates cortados em rodelas
• Orégano a gosto

Modo de preparo da massa
Bata todos os ingredientes da massa no liquidifi cador – 
exceto o fermento e o queijo parmesão. Assim que ela 

estiver homogênea, acrescente o fermento.

Montagem
1. Unte uma assadeira alta e acrescente metade da 

massa nela.
2. Distribua os hambúrgueres, metade do queijo 

muçarela, o presunto, os tomates, polvilhe o orégano 
e distribua a outra metade do queijo. 

3. Cubra com o restante da massa e polvilhe o queijo 
parmesão. Leve ao forno médio por cerca de 40 
minutos ou até que a massa comece a dourar. 

E aí, é só se deliciar!

Fonte: <www.tudogostoso.com.br>.

Acesso em: 19 abr. 2017. 

Se julgar oportuno, sugira aos alunos que assistam também ao vídeo de Thomas Suarez <bit.ly/TED-Thomas>. 
Ele não queria simplesmente jogar o que todo mundo jogava. Ele queria desenvolver seus próprios jogos! 
Com essa missão cumprida, hoje, ele pretende ajudar jovens a trilhar o mesmo caminho.
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GUIA RÁPIDO PARA 
VOCÊ SE TORNAR 

UM PROTAGONISTAUM PROTAGONISTA

PROTAGONISMO
Objetivos do tema: • compreender o significado de protagonismo e como contemplá-lo 
no projeto de vida; • estimular atitudes de protagonismo na vida pessoal e social.

Um protagonista é alguém 
que se destaca, não neces-
sariamente alguém ampla-

mente conhecido e admirado por 
multidões.  

O verdadeiro – e real – protago-
nista é o não conformista, aquele 
que carrega dentro de si um dese-
jo forte de mudar, moldar, melho-
rar, ajudar, evoluir, compartilhar e 
crescer. 

O protagonismo nasce a partir 
do desconforto, do descontenta-
mento, da indignação, do desejo 
de romper o status quo, de sonhar 
com dias melhores – seja na vida 

pessoal, seja na família, na comuni-
dade ou no mundo. 

Você sente que nasceu para ser 
protagonista, mas ainda não sabe 
bem o que fazer, tampouco por 
onde começar? 

A seguir está um plano de 
ação que vai ajudá-lo a criar 
seu próprio movimento de mu-
dança. Seja qual for a causa que 
você deseja abraçar, precisará 
de um plano. Siga o valioso con-
selho de Mahatma Gandhi: seja 
a mudança que você quer ver 
no mundo. Portanto, tome nota e 
#partiurevolução.

A CADA DIA ESTAMOS CONSTRUINDO 
NOSSO FUTURO. VOCÊ PODE SER UM 

PROTAGONISTA NO MEIO EM QUE VIVE! 
PROTAGONISTA DA SUA PRÓPRIA HISTÓRIA. 

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se 
posicionam a respeito do assunto. Compartilhar com os colegas as anotações 
feitas na seção pode render boas reflexões e ser ponto de partida para 
debates interessantes. 

GUIA RÁPIDO PARA 
VOCÊ SE TORNAR 

UM PROTAGONISTA
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PLANO DE AÇÃO 
DO PROTAGONISTA 

1. Responda às seguintes questões:
• Qual é seu objetivo? 
• Que etapas precisa percorrer para atingi-lo?
• Que recursos precisa para realizá-lo? 
• Quem pode ajudar nessa jornada?
• Que pessoas podem atrapalhar e como 

contornar isso? 
• Como lidar com problemas que já sabe que 

podem ocorrer?
• Qual o plano B caso o A não dê certo?
• Quando pretende realizar cada etapa e 

atingir seu objetivo final?

2. Mantenha-se focado para realizar cada 
uma das etapas criadas a partir dos 
tópicos citados.
Lembre-se de que, para transformar um 

sonho em realidade, você precisa agir. Seja um 
realizador!

3. Aprenda com seus erros.
Errar faz parte do processo de transformação. 

Sabendo disso, no momento de sua jornada 
em que errar,  tenha calma e lembre-se de que 
está construindo sua história. Errar é humano, 
portanto procure perceber o ensinamento 
desse erro e continue em frente.

4. Faça como os grandes gestores.
O mundo empresarial utiliza ferramentas 

para auxiliar na tomada de decisões e na 
otimização de processos. Adaptá-las para 
a sua realidade pode ajudar a corrigir falhas 
e caminhos a serem seguidos. Pesquise! 

NANOATITUDE
DEDICAR-SE A TER TRÊS IDEIAS 
PARA COLOCAR EM PRÁTICA UM 
SONHO.

O QUE VOCÊ 
FEZ PELOS SEUS 
SONHOS HOJE?

Comente com os alunos que a matriz FOFA tem o objetivo de: definir forças, determinar fraquezas, listar oportunidades e 
enumerar ameaças. Colocando os dados na planilha é possível fazer correlações entre os fatores da matriz e determinar: 
forças que potencializem oportunidades e combatam ameaças; fraquezas que prejudiquem oportunidades e potencializem 
ameaças.

No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível ampliar o trabalho com esse tema. Além das nanoatitudes 
disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o objetivo de continuar incentivando os alunos a praticarem 
ações simples a partir de cada tema discutido. Eles poderão, depois, em uma roda de conversa, comentar como foi 
realizar cada uma delas e como se sentiram a respeito.

A matriz FOFA (Força, Oportunidade, 

Fraquezas, Ameaças) é uma ferramenta 

muito utilizada no mundo empresarial para 

analisar um negócio. Ela  pode ser adaptada 

para o seu plano de ação em busca do 

protagonismo.

Preencha a sua matriz FOFA e visualize os 

fatores que podem influenciar a realização de 

seus sonhos e projetos!

DEFININDO O 

ROTEIRO DA VIDA



SONHOS E 
PROJETO 
DE VIDA

SONHOS E 
PROJETO 
DE VIDA

DOIS FATORES DE 
UMA MESMA EQUAÇÃO: 
A DA SUA FELICIDADE

DOIS FATORES DE 
UMA MESMA EQUAÇÃO: 
A DA SUA FELICIDADE

FALANDO SÉRIO 

SONHOS
Objetivos do tema: • sensibilizar para a importância dos sonhos na construção do projeto 
de vida; • ajudar a identificar os próprios sonhos e a forma de torná-los concretos. 

Camila sonha em viajar pelo mundo. João quer 
ser um grande cientista. Renato não vê a hora 
de ser pai. Para Sabrina, o sonho mesmo é po-

der misturar tudo isso: ela quer conhecer o maior nú-
mero de países possível, revolucionar o mundo com 
suas ideias inovadoras e ter cinco filhos.

Mais do que sonhos, porém, cada um desses jo-
vens tem seus projetos de vida e sabe da importância 
de cada passo para sua concretização e a construção 
do futuro que deseja. 

Se, diferentemente de Camila, João, Renato e Sa-
brina ou qualquer colega de escola, amigo do bairro 
ou parente, você ainda não tem tanta certeza do que 
quer no futuro, saiba que não precisa se desesperar. 
Sonhos e objetivos são frutos da sua bagagem de vi-
da, vão surgindo de acordo com o crescimento pes-
soal, mudam com o passar dos anos e muitas vezes 
aparecem quando você menos espera.

Além disso, há sonhos que parecem impossíveis, ou-
tros que não precisam de muito esforço para saírem do 
papel, alguns que dependem só de perseverança para 
serem transformados em realidade e aqueles que ne-
cessitam da ajuda de várias pessoas para acontecerem. 

Entender o nível de dificuldade, as etapas do pro-
cesso de realização, o caminho que você precisa 
percorrer para atingi-lo... tudo isso (e muito mais) faz 
parte da execução do seu projeto de vida. Deixe o 
percurso ainda mais divertido!

Portanto, sonhe! Pode ser que o sonho do momento 
não chegue a ser realizado, mas ele com certeza será 
um passo essencial de sua história!



Aproveite o espaço ao lado e registre seus sonhos, seu projeto de vida, o que você precisa fazer para tirá-los do papel. As chances de boas ideias surgirem a partir dessa atividade são grandes. Aproveite! ;)
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QUAIS SÃO SEUS SONHOS? 
QUAL É O SEU PROJETO DE VIDA?
A Dominican University da Califórnia (EUA) desen-
volveu uma pesquisa sobre a arte e a ciência de es-
tabelecer metas. Na ocasião, reuniu pessoas de dife-
rentes partes do mundo, com bagagens profissionais 
completamente diferentes (empreendedores, educa-
dores, profissionais da saúde, artistas, advogados e 
bancários), e as dividiu em dois grupos: o das que es-
creviam suas metas e o das que as deixavam apenas 
na cabeça. O que ela descobriu foi que aqueles que 
escreviam suas metas e sonhos regularmente aumen-
tavam as chances de realizá-los. 

SONHE! DE 
OLHOS ABERTOS, 
DE OLHOS FECHADOS, 
O TEMPO TODO. 

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a respeito do assunto. Compartilhar 
com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas reflexões e ser ponto de partida para debates interessantes. 
No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível ampliar o trabalho com esse tema. Além das nanoatitudes 
disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o objetivo de continuar incentivando os alunos a praticarem ações 
simples a partir de cada tema discutido. Eles poderão, depois, em uma roda de conversa, comentar como foi realizar 
cada uma delas e como se sentiram a respeito. 

NANOATITUDE
AJUDAR ALGUÉM A REALIZAR UM 
SONHO SIMPLES, COMO APRENDER 
A DANÇAR OU A ANDAR DE 
BICICLETA, POR EXEMPLO.

• SONHO

• PROJETO DE VIDA

• COMO REALIZAR
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ERRAR FAZ 
PARTE. E É 

FUNDAMENTAL!FUNDAMENTAL!

ESCOLHAS

Oditado diz que errar é humano, 
 mas você já parou para pensar 
 sobre como a gente muitas ve-

zes se esquece disso? Por exemplo, 
é muito comum vermos reportagens 
sobre grandes campeões do espor-
te, empresários de sucesso e pes-
soas que se destacam em diferentes 
áreas. Nesses casos, ressaltam-se 
apenas os pontos positivos, como se 
essas pessoas fossem super-heróis 
incapazes de cometer erros. 

Um olhar menos atento sobre 
essas histórias pode, facilmen-
te, nos fazer esquecer que nin-
guém nasce sabendo tudo. Que, 
para chegar a seu máximo, essas 

Objetivos do tema: • refletir sobre as implicações, positivas e negativas, das 
próprias escolhas; • discernir entre escolhas boas e escolhas ruins.

pessoas tiveram de  ralar muito. Cer-
tamente, durante toda a “ralação” 
– que pode ser a base para qual-
quer futura história de sucesso –, o 
erro é item fundamental. 

Infelizmente, a sociedade não 
valoriza quem erra. Tomemos o 
futebol como exemplo: se você é 
acostumado a frequentar estádios 
ou a ver jogos dos grandes times 
do Brasil pela televisão, já deve ter 
percebido que se um time per-
de o primeiro tempo da partida, 
vaias de seus próprios torcedores 
ecoam pelo estádio. 

Ora, qual é a lógica de vaiar o 
próprio time na metade do jogo? 

ERRAR FAZ 
PARTE. E É 

FUNDAMENTAL!

PERMITA-SE ERRAR PARA SER MELHOR! 
NÃO TENHA MEDO DE FRACASSAR E 

SAIBA QUE TODA HISTÓRIA DE SUCESSO 
NÃO É FEITA DE 100% DE ACERTOS.



Sabendo disso, pare para pensar 

nos erros que você cometeu 

ultimamente e registre ao lado 

os aprendizados que tirou ou 

pode tirar deles.

ERRAR É 
(mais do que)
HUMANO
Sabendo disso, pare para pensar 

nos erros que você cometeu 

ultimamente e registre ao lado 

os aprendizados que tirou ou 

pode tirar deles.

ERRAR É 
(mais do que)
HUMANO
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Ao contrário do que as aparên-
cias indicam, o ser humano não é 
tão racional assim. Não é raro to-
marmos decisões com base em 
emoções. O repúdio ao erro expli-
ca as vaias nos estádios e por que 
nos sentimos pressionados a evitar 
e a esconder nossas falhas. 

Mas como podemos melho-
rar em algo, seja o que for, se não 
nos dermos o direito de errar? Por 
meio do erro é possível ajustar 
nossa postura ou nossa estratégia. 
Saber o que deu errado nos per-
mite fazer de novo da maneira cor-
reta. Esse é o grande aprendizado 
que o erro pode oferecer. 

No jornalismo, a regra básica é 
que precisamos ouvir todos os la-
dos de uma história para contá-la 
de maneira transparente e isenta 

de juízo de valor. Para fazermos 
boas escolhas, a lógica é parecida. 
Como você vai ter certeza de que 
tomou a melhor decisão, se ainda 
não sabe o que as outras possíveis 
alternativas poderiam gerar?

Você sabia que em algumas 
empresas o erro também é valori-
zado? Como empresa, eles têm a 
visão de construir, testar, aprender 
e melhorar. Se não fosse o erro, di-
ficilmente seria possível crescer 
como empresa e aumentar seu va-
lor de mercado. 

Permita-se errar para ser me-
lhor! Não tenha medo de fracassar 
e saiba que toda história de suces-
so não é feita de 100% de acertos. 
O erro é fundamental para que o 
hoje seja melhor que o ontem, e 
o amanhã, melhor que o hoje.

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a respeito 
do assunto. Compartilhar com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas 
reflexões e ser ponto de partida para debates interessantes. 

No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível ampliar o trabalho com esse 
tema. Além das nanoatitudes disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o 
objetivo de continuar incentivando os alunos a praticarem ações simples a partir de cada 
tema discutido. Eles poderão, depois, em uma roda de conversa, comentar como foi realizar 
cada uma delas e como se sentiram a respeito. 

Esse simples exercício pode fazer um bem 

danado para a sua consciência. :)

NANOATITUDE
AJUDAR ALGUÉM QUE 
TENHA COMETIDO UM 
ERRO A PERCEBER OS 
APRENDIZADOS QUE 
ELE PODE OFERECER.



FALANDO SÉRIO 
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COMO ESCOLHER COMO ESCOLHER 
UMA PROFISSÃOUMA PROFISSÃO

CARREIRA
Objetivos do tema: • refletir sobre a importância da educação como meio para o 
desenvolvimento da carreira; • oportunizar o autoconhecimento, relacionando-o às 
escolhas profissionais.

COMO ESCOLHER 
UMA PROFISSÃO

LEMBRE-SE DE QUE ESTAMOS FALANDO 
DE ALGO QUE VAI FAZER PARTE DA SUA 

VIDA POR MUITOS E MUITOS ANOS.

Dúvidas sobre o futuro profissional são muito 
comuns entre jovens, como você. Afinal, para 
algumas pessoas essa é uma decisão muito di-

fícil. Não é mesmo? 
A primeira coisa que você precisa tirar da cabeça 

é que a escolha de uma profissão deve levar em conta 
apenas o fator estabilidade financeira ou o conselho 
de alguém da família, que, por mais bem intencionado 
que seja, não sabe o que se passa na sua cabeça. Es-
sa decisão precisa vir, antes de tudo, do seu coração.

A gente entende que “ouvir o coração” é um tanto 
subjetivo. Por isso, sugerimos um exercício que é um 
bom (e divertido) ponto de partida: o que você gos-
taria de fazer todos os dias, se não tivesse nenhuma 
obrigação pelo resto de sua vida? 

Acredite: até a resposta “dormir” pode ser útil nes-
te momento. Calma, a gente explica. É que a partir 
do tema “dormir”, por exemplo, é possível se dedi-
car a estudar a ciência do sono. Tá bom, nesse caso 
seria assistir a outra pessoa dormir, mas continuamos 
no assunto, certo?

Ainda no tema “dormir”, dá para criar uma cama 
revolucionária (escolhendo trabalhar na indústria, 
com design, engenharia). 

Viu como existem inúmeras possibilidades? O mais 
importante, porém, é entender que o simples ato de 
parar para refletir pode trazer à tona algo que talvez 
você nunca tenha cogitado!

É uma brincadeira, mas vai ajudá-lo a pensar sobre 
o seu futuro de forma mais efetiva. No fundo, a esco-
lha de uma profissão tem muito a ver com autoconhe-
cimento, que acontece aos poucos, à medida que os 
anos passam. 

É um processo natural da nossa evolução co-
mo seres humanos, cidadãos, familiares, amigos, 
profissionais.

Mas se tem algo que ajuda a acelerar o proces-
so de autoconhecimento é sair da zona de conforto! 
Esteja disposto a experimentar, falar com gente fora 
do seu círculo de relacionamento, visitar lugares que 
nunca pensou em ir – seja em seu bairro, seja no mun-
do. Tudo é válido!
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Você precisa assumir uma postura proativa, man-
ter-se disponível às possibilidades, ter paciência, cal-
ma e serenidade para saber, por exemplo, que “per-
der” um ano por não entrar na Universidade aos 17 
anos ou largar um curso porque descobriu que não 
era bem isso o que queria não é o fim do mundo. Isso 
pode fazer toda a diferença no futuro. Combinado? ;)

DECISÕES 
IMPORTANTES 
PRECISAM SER 
TOMADAS, ANTES 
DE TUDO, COM O 
CORAÇÃO.

NANOATITUDE
DIZER A UM PROFISSIONAL QUE VOCÊ 
CONHECE O QUANTO O TRABALHO 
DELE É IMPORTANTE. PODE SER 
O PORTEIRO DO SEU PRÉDIO, SEU 
PROFESSOR, O MOTORISTA DO ÔNIBUS...

Proponha aos alunos que comentem o que acharam do texto e como se posicionam a respeito do assunto. 
Compartilhar com os colegas as anotações feitas na seção pode render boas 
reflexões e ser ponto de partida para debates interessantes. 

E então, o que você gostaria de fazer todos os 

dias se não tivesse nenhuma obrigação pelo resto 

de sua vida? Registre! Quem sabe uma grande 

ideia não nasce assim, despretensiosamente?

SER OU NÃO SER...

Faça a pergunta a seus amigos. Vocês podem ter 
conversas incríveis a partir desse debate.

No site do CPV <www.circuitoprojetodevida.com.br>, é possível ampliar o trabalho com esse tema. Além das nanoatitudes 
disponíveis no site, oferecemos aqui novas propostas com o objetivo de continuar incentivando os alunos a praticarem ações 
simples a partir de cada tema discutido. Eles poderão, depois, em uma roda de conversa, comentar como foi realizar 
cada uma delas e como se sentiram a respeito. 
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CULT!

LEIA
COMPARTILHE
VEJA

As novidades você confere aqui.

EXTRAORDINÁRIO

Autor: R. J. Palacio 
Editora: Intrínseca
Lançamento: 2013
Páginas: 320
August Pullman tem 10 anos e nunca foi à escola. Se de-
pendesse dele, as coisas continuariam assim. É que Auggie 

– como é conhecido – nasceu com uma deformidade e ima-
ginava que a vida escolar seria difícil. Mas seus pais deci-
diram que estava na hora de ele ocupar um lugar em uma 
verdadeira sala de aula e garantiram que, se algo terrível 
acontecesse, ele poderia voltar a estudar em casa. Auggie 
decide, então, encarar o desafio. 

A LISTA NEGRA

Autor: Jennifer Brown
Editora: Gutenberg
Lançamento: 2012
Páginas: 272
Valerie Leftman e Nick Levil são considerados os “esqui-
sitões” e alvo de piadas e brincadeiras de mau gosto dos 
colegas. Como forma de aliviar o sofrimento, eles criam a 
lista negra. Nela, registram os nomes das pessoas que já 
os fizeram sofrer. Para Valerie, é apenas uma brincadeira. 
Mas Nick leva aquilo a sério e, depois de ver a amada 
sofrer mais uma vez, toma uma atitude drástica (e cruel), 
que acaba tornando a vida de Valerie ainda mais difícil.

LIVROS

APP

BABBEL

Disponível para Android, iOs e desktop

Com a ajuda de ferramentas gratuitas, 
você pode iniciar o aprendizado de 
uma língua estrangeira de forma di-
vertida e simples. O aplicativo Babbel, 
por exemplo, é um excelente ponto 
de partida para quem quer se tornar 
um falante de 13 idiomas – entre eles 
estão inglês, alemão, italiano e espa-
nhol. Que tal?

5’ MINUTOS

Disponível para Android e iOs

Especialistas garantem que a prática 
da meditação traz uma série de be-
nefícios, como melhora da qualidade 
do sono, da atenção, da concentra-
ção, além da estabilização de esta-
dos de ansiedade e do controle das 
emoções.
Esse app gratuito promete facilitar o 
início do desenvolvimento desse há-
bito do bem, enviando lembretes diá-
rios aos usuários avisando que está 
na hora de parar por cinco minutos 
para relaxar. 
Você tem cinco minutos sobrando no 
seu dia? Experimente usá-los para 
meditar.
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Cenas dos filmes

A FAMÍLIA BÉLIER

Diretor: Eric Lartigau
Lançamento: 2014
Apesar de ser apenas uma adolescente, 
Paula tem papel fundamental em sua 
família. Ela é a única que não é surda 
(seus pais e seu irmão não ouvem – 
e,  consequentemente, não falam) e 
atua como intérprete nas negociações 
comerciais da fazenda da família. Com 
o objetivo de se aproximar de um ga-
roto da escola, ela e uma amiga se ins-
crevem na seleção do coral. E Paula 
é aprovada e descobre um enorme 
talento para o canto. 
Música, liberdade e relações fami-
liares são os principais temas deste 
belíssimo filme.

AMIZADES IMPROVÁVEIS 

Diretor: Rob Burnett 

Lançamento: 2016
Trevor é filho único de uma mãe di-
vorciada. Ele não vê o pai desde que 
foi diagnosticado, aos três anos, com 
uma doença degenerativa que causa 
atrofia rápida dos músculos e o im-
possibilita de andar e de mostrar o 
dedo do meio. Quando conhece Ben-
jamin, seu novo cuidador, sua vida 
começa a mudar. Benjamim, que in-
terrompeu a carreira de escritor pre-
cocemente, logo se incomoda com o 
tédio de Trevor e o convence a fazer 
uma viagem de carro. 
Uma viagem de autoconhecimento 
para os dois.

TREM-BALA, POR ANA VILELA

Você já ouviu a música “Trem-bala”, 
da jovem cantora e compositora pa-
ranaense Ana Vilela? Se sim, deve 
concordar que a voz suave de Ana, 
combinada com a letra tão bonita da 
canção, garantem quase três minu-
tos de emoção para qualquer ouvinte, 
não é mesmo?
Se ainda não conhece, faça isso 
agora mesmo. Você vai se encantar. 

VERDADES DO TEMPO, 
POR THIAGO BRADO

Um dos grandes sucessos do cantor 
gospel Thiago Brado é a belíssima 
canção “Verdades do tempo”, uma 
música que, como o nome diz, nos 
faz pensar sobre o passar dos minu-
tos, das horas e dos dias e do que 
fazemos com o tempo que temos... 
Porque música não apenas entretém, 
mas promove reflexões e traz precio-
sas lições. Basta você ouvir com o 
coração!

MÚSICAS
FILMES
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Não se surpreenda caso, daqui a alguns anos, você 

encontre o nome Amanda Larissa Bublitz em uma 

exposição. Ainda que esteja apenas concluindo 

o Ensino Médio, ela faz desenhos que podem ser 

considerados profissionais. Sua história, além de 

inspiradora, é um belo exemplo de como um hobby 

pode se tornar uma fonte de renda. Bora conhecer?

Uma das maiores preocupações de Amanda é estar 

constantemente aprimorando suas habilidades. Por isso, 

em Chapecó (SC), onde vive, estuda em uma Escola de 

Artes, onde são ensinadas técnicas artísticas de básicas 

a complexas. “Os desenhos que eu geralmente faço no 

curso são os de perspectiva e os de corpo humano. Em 

casa, produzo mangás e animes – desenhos típicos do 

Japão – colagens, desenhos de observação, atividades 

de treino e desenhos animados”, revela.

Segundo Amanda, seu desejo é continuar fazendo 

arte depois que terminar o Ensino Médio. E, para isso, 

ela reforça a importância de não se abalar diante das 

dificuldades e persistir. “Se tudo der certo, pretendo 

fazer uma faculdade na área de Artes e profissionalizar 

meu trabalho. Porém, caso não seja possível, seguirei 

como hobby. Afinal, eu amo desenhar”, afirma. 

Com o apoio da família e dos amigos – que ela 

garante ter de sobra –, as chances, certamente, serão 

tão grandes quanto a vontade dela.

VOCÊ NA

Transformando
um hobby
em renda
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