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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira

(LDB) é a legislação que regulamenta o sistema

educacional (público ou privado) do Brasil,

garantindo o direito de educação à toda

população.

Em 2017, houve uma alteração na LDB que passou

a requerer que “os currículos do Ensino Médio

deverão considerar a formação integral do aluno,

de maneira a adotar um trabalho voltado para a

construção de seu projeto de vida e para a sua

formação nos aspectos físicos, cognitivos e

socioemocionais”.

 

Por isso, o projeto de vida faz parte agora dos

conteúdos desenvolvidos nas escolas do Brasil.

Legislação
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Mas afinal,
 o que são
projetos 
de vida?

Você está sendo convidado(a) a pensar sobre o seu

projeto de vida. Todos nós temos objetivos e planos

que almejamos alcançar em nossas vidas. 

 

Entretanto, nem sempre esses objetivos são claros e,

até quando estão, sentimos dificuldade de traçar um

caminho que nos leve até eles.

 

Construir nosso projeto de vida é importante, pois ele  

direciona nossos esforços e nos dá segurança de que

estamos no caminho certo.

 

Apresentação
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Define-se projeto de vida como um objetivo de vida

central que estimula e organiza outros objetivos, gerencia

comportamentos e fornece um sentido para a vida. O

projeto de vida envolve também o direcionamento para a

realização desses objetivos e o seu desenvolvimento ao

longo de sua vida.

O projeto de vida é construído com base no contexto

cultural em que a pessoa está inserida, por meio da

convivência familiar e social, e vai se concretizando com

o crescimento do indivíduo.

Ele nasce de pequenos interesses cotidianos que, se

desenvolvidos, podem se tornar objetivos significativos e

de longo alcance, que ajudam a pessoa a se direcionar

na vida. Esse direcionamento traz benefícios para o bem-

estar pessoal e previne diversos problemas.

Projeto de Vida
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Ter uma noção clara do que se quer fazer e ser no

futuro é uma forma de se preparar para ele. Assim,

ter um projeto de vida ajuda o adolescente a

achar seu papel no mundo e a dedicar-se a ele,

evitando desmotivação, desinteresse, tédio e

indecisão.
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Para Adolescentes



Considere as habilidades que você precisará

desenvolver para concretizar seu projeto de vida.

Seu projeto de vida é realista? Se sim, o que deve

fazer para alcançá-lo?

 

Estabeleça um compromisso de longo prazo com

seu projeto de vida.

 

Descubra suas qualidades e aptidões. Invista nelas

e pense de que forma elas contribuem para o seu

projeto de vida.

 

 

Sugestões para construir o
seu projeto de vida:
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Lembre-se: o seu projeto de vida não inclui apenas

a escolha de sua profissão. Ele é muito mais amplo

e está composto por outras áreas importantes da

sua vida, para as quais também é necessário

planejamento e direcionamento.

 

Pense em respostas para as questões:

Que tipo de pessoa eu quero ser no futuro?

Como posso fazer diferença na vida da minha

família, comunidade e/ou da sociedade?

 
 

 

Sugestões para construir o
seu projeto de vida:
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Pense em questões importantes no mundo que

podem ser corrigidas ou melhoradas.

 

Pense em como você pode contribuir para essas

questões e fazer a diferença.

 

Busque o apoio da sua família e de pessoas

próximas.

 

Converse com pessoas de fora do seu círculo

familiar que você acredita que têm um projeto de

vida (pessoas engajadas e satisfeitas com sua

vida).

 

 

 

Sugestões para construir o
seu projeto de vida:
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Para pais



 

Sugestões para auxiliar a
construção do projeto de

vida de seu(sua) filho(a):

Tire partido de oportunidades simples para iniciar

um diálogo com seu(sua) filho(a), a fim de

identificar seus interesses.

 

Seja receptivo e apoie os interesses de seu(sua)

filho(a).

 

Encoraje seu(sua) filho(a) a fazer algo a respeito

de seus interesses, encontrando atividades que

envolvam tais interesses.
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Sugestões para auxiliar a
construção do projeto de

vida de seu(sua) filho(a):
Estimule a noção de responsabilidade: as ações

têm consequências, as quais devem ser levadas em

conta.

 

Converse com seu(sua) filho(a) sobre o lado prático

da vida: o que é necessário para pôr em ação as

suas ideias e realizar seus interesses.

 

Fale com seu(sua) filho(a) sobre o seu projeto de

vida e sobre o caminho que você percorreu para

alcançar seus objetivos. 

 

Apresente seu(sua) filho(a) a potenciais mentores,

pessoas que podem ajudá-los no desenvolvimento

de seus objetivos.

 

      12
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Para professores



 

Atitudes para estimular a
construção do projeto de

vida de seus alunos:

Compartilhe seu projeto de vida com seus alunos:

Como surgiu o interesse por ser professor? Qual o

significado de ser professor?

Faça o trabalho constante de conexão entre o que é

aprendido em sala de aula e a vida prática dos

alunos.

Estimule o planejamento do futuro e a constante

atenção às consequências de suas ações.
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Atitudes para estimular a
construção do projeto de

vida de seus alunos:

Discuta sobre a relevância do que é estudado.

Estimule o protagonismo dos alunos por meio de

métodos educativos ativos, que requerem reflexão e

não apenas reprodução de conteúdo acadêmico.

Convide palestrantes de diversas áreas de atuação

profissional para falarem sobre seus projetos de vida.

Recomende leituras biográficas de figuras públicas

com um projeto de vida explícito, para que os

adolescentes tenham outras referências exemplares.
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Atividades para: 
Incentivar a comunicação do significado

pessoal do aluno em suas tarefas

Criar frases com valor e propósito pessoais que

possam ser lidas em voz alta para a sala.

Escrever poemas ou músicas que expressem ou

exemplifiquem o projeto de vida do adolescente

em diferentes cenários.

Criar um personagem fictício e uma história sobre

o seu projeto de vida. Compartilhar com os

colegas e analisar o papel do projeto de vida na

sua história.

 

 



Criar um mapa de eventos de vida significativos

do passado e relacioná-los entre si para

evidenciar como você se tornou o que é hoje. 

Em seguida, imaginar eventos futuros em 5, 10, 20

e 40 anos que poderiam ter resultado desses

eventos passados.

Fazer uma colagem ou um pôster do passado

(conquistas), presente (desejos atuais) e futuro

(realizações almejadas) e analisar como os

tempos estão relacionados.
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Atividades para: 
Ensinar os alunos a projetar

 intenções para o futuro



Escrever uma carta de admissão para o seu

“trabalho dos sonhos” argumentando porque você

deveria ser contratado.

Imaginar um futuro ideal e depois analisar como

esse futuro ideal se conecta com o presente,

refletindo sobre as etapas a serem tomadas.

 

 

 

Atividades para: 
Ensinar os alunos a projetar

 intenções para o futuro
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Proponha que o(a) aluno(a) converse com

uma pessoa inspiradora: como ela

construiu o seu projeto de vida e de que

maneira ele contribuiu para a vida de

outros.

Pesquisar instituições de caridade e ONGs

na região. A seguir, sugira que o(a)

aluno(a) escreva um texto sobre como

poderia ajudar essa organização.

 

 

 

Atividades para: 
Demonstrar a capacidade que os alunos têm
de influenciar outros com seu projeto de vida
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