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“Educação deve afirmar valores e estimular ações 
que contribuam para a transformação da 

sociedade, tornando-a mais humana, 
socialmente justa e, também, voltada para a 

preservação da natureza” (BRASIL, 2013)

Competências



A BNCC garante aos estudantes o acesso a 
conteúdos comuns e fundamentais para 
aprendizagens essenciais à vida, uma vez 

que, organizada em competências e 
habilidades, define e promove uma visão de 

formação integral dos sujeitos em suas 
variadas dimensões: intelectual, afetiva, 

ética, física, sociopolítica.



Desenho curricular: impactos

• O que ensinar? (quais conteúdos, habilidades e
competências).

• Por que ensinar? ( importância da disciplina na
vida social e cultural).

• Quando ensinar? (faixa etária, ordenamento dos
conteúdos e habilidades).

• Como ensinar? (procedimentos, metodologias,
recursos didáticos).

• Como avaliar? (verificar se os alunos estão
aprendendo).



“A mudança pessoal e 

social tem um preço: 

organizar a esperança e 

projetar os sonhos!”



Está em jogo a felicidade do jovem, da 

sociedade e da Igreja. A nossa. É uma

matéria de raiz para a construção de 

personalidades numa perspectiva de 

Reino. É uma arma para enfrentar a 

despersonalização que o sistema liberal 

deseja e gosta de implantar.

• O Projeto de Vida não se discute; se faz

• As instituições permitem Projeto de Vida?

• Construção da auto-estima e Projeto de Vida



Nada mais “perigoso” que personalidades 

que sabem o que querem

•Somos o nosso Projeto de Vida

• O Projeto de Vida não é uma

formalidade. É a expressão da gana de 

construir a felicidade pessoal e coletiva

• Sou meu Projeto de Vida, onde quer

que esteja

• O Projeto de Vida como fonte de 

resistência e inspiração



PROJETO 

DE VIDA

PARTE DE UM 

PROCESSO



Prática, a vivência e a compreensão das 

dimensões e dos processos de formação 

integral.

• Memória histórica: fonte de identidade, 

inspiração para o futuro

• Construir história tem consequências



PROJETO DE VIDA 
Fundamentação teológica



1. Deus tem um projeto

•Deus do Caminho

•Deus se revela na história

•Devemos ser perfeitos como é perfeito nosso Deus 
(Mt 5,48), isto é, que vivamos um projeto de vida que 

seja claro, firme e que se vai aperfeiçoando e 
crescendo em decisões e exigência.



2. Jesus Cristo é a encarnação 
do projeto de Deus para o ser 

humano
• Jesus teve um projeto de vida (Lc 4,18-21)

•Seu desejo era fazer a vontade do Pai (Jo 4,34)

•Na vivência do projeto, por Jesus, há diálogo e 
relação com o Pai 



•Jesus teve que discernir seu projeto

•Seu lugar de discernimento foi o deserto e 
seu grupo de vida

•O centro do PdV de Jesus é anunciar e 
realizar o Reino de Deus

•Para realizar sua missão Jesus reuniu um 
grupo de pessoas comuns



3. O projeto de Jesus convida 
ao seguimento

•um compromisso que entusiasma

•que todo cristão/ã deve abraçar

A diferença fundamental entre as pessoas se dá pela 
qualidade de seu projeto de vida



PROJETO DE VIDA

Relação indissolúvel 

entre Projeto de Vida, 

Vocacionalidade

(dimensão vocacional) 

do ser humano e a 

“Militância”



“A missão dos adolescentes e jovens da 

América Latina (...) é preparar-se para 

serem os homens e as mulheres do 

futuro, responsáveis e ativos nas 

estruturas sociais, culturais e eclesiais, 

para que (...) contribuam para conquista 

de um desenvolvimento cada vez mais 

cristão” (SD, 111).



PROJETO 

DE VIDA

ITINERÁRIOS 

FORMATIVOS



• A BNCC define as aprendizagens essenciais a 

serem garantidas aos estudantes, de modo a 

orientar a (re)definição de currículos e propostas 

pedagógicas, seja no que diz respeito ao âmbito 

específico da BNCC (até 1.800 horas), seja no 

tocante à organização e proposição de itinerários 

formativos.

Os itinerários formativos representam uma 

possibilidade concreta de flexibilização da 

organização curricular do Ensino Médio. 

Constituem-se em trajetórias de formação dos 

estudantes.











O Currículo, a prática docente e a 
transdisciplinaridade





É fundamental diminuir a 

distância 

entre o que se diz e o que se 

faz,

de tal forma que,

num dado momento,

a tua fala seja a tua 

prática.

(Paulo Freire)
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É preciso uma mudança no nível de
consciência para evitarmos o colapso da 

civilização. Em que pese a
complexidade do desafio, há que se fazer com 

que, de alguma maneira, essa mudança se 
consubstancie.

( LASZLO, 2001 ) 
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