Eu, Nós e o Projeto
Sugestões de Atividades
OFICINA
3º ano ensino médio Meu Projeto de Vida

3º Ano Ensino Médio – Meu Projeto de Vida

OFICINA # 1 –
ESCUTA VERDADEIRA
Querido(a) professor(a) esta oficina como parte integrante do Eu, Nós e o
Projeto, objetiva oferecer subsídios para a efetivação do Projeto de Vida dos
estudantes de forma efetiva e prática.

Fonte: Pixabay

Atividade 1 – GvGo
Você, já pode conhecer a estratégia didática GvGo – Grupo de verbalização e
grupo de observação, que será utilizada nesta atividade, e esta foi adaptada
para este momento.
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Participantes:
Todos os estudantes.

Ambiente:
Prepare a sala com os estudantes fazendo dois círculos um maior e outro menor
que totalize o número de alunos na turma.

Sensibilização:
Faça um levantamento com os estudantes de um tema que gostariam de discutir
por ser muito presente no dia a dia deles e que interfere na construção do
projeto de vida,
Faça a notação dos temas sugeridos e depois realize uma breve votação, para
definir os dois temas mais importantes que serão utilizados
durante a atividade GvGo.

Desenvolvimento:
Divida a turma em dois subgrupos, que formarão dois
círculos. Explique que as pessoas que estiverem no círculo
interno terão como responsabilidade a verbalização, ou
seja, a discussão e a argumentação do tema proposto.

Fonte: Pixabay

As pessoas do círculo externo serão responsáveis pela observação, ou seja,
cabe ao grupo a tarefa de observar o processo de discussão e como os
estudantes conduzem a argumentação.
Ressalte que durante a discussão, o grupo de observação, apenas registra
ideias esquecidas pelo grupo de verbalização, anota dúvidas, e outros pontos
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que gostariam de falar.
Controle o tempo para que ao final de 10 minutos de discussão, possa avisar
aos estudantes que precisam trocar de lugar.
Utilize o mesmo tema para que agora quem observou discuta e vice-versa. A
proposta é que o grupo da verbalização possa expressar ideias novas, completar
as do grupo anterior, exemplificar, etc.
Novamente espere o tempo de 10 minutos e forme um grande círculo para que
todos possam compartilhar suas percepções.
Professor(a) procure fazer uma síntese dos pontos discutidos, tire dúvidas e
peça que façam uma avaliação da atividade.

Atividade 2 – Um solucionador de
problemas
Professor(a),
ao
trabalhar
com
o potencial de
resolução
de
problemas, você
poderá contribuir
para a melhoria
na aprendizagem
dos
conteúdos
Fonte: Pixabay
estudados pelos
estudantes, bem como para sua maior participação em sala de aula e nos
ambientes sociais.

Sou capaz!
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Neste momento tão importante da vida dos estudantes, a utilização de jogos e
simulações permite que estes aprendam aplicar teoria e conceitos para buscar
soluções para diversos problemas, conduzindo-os a se distanciarem das regras
de memorização, tornando-os efetivamente ativos no processo de ensinoaprendizagem.
O Role-play é um jogo de papéis que conduz uma interatividade trabalhada
gradualmente.

Participantes:
Grupos de 6 a 8 pessoas.

Ambiente:
Prepare a sala com uma música de fundo.

Desenvolvimento:
Solicite que cada grupo determine 2 observadores. Os observadores deverão
visualizar a dinâmica e montar uma crítica sobre o que foi proposto no final das
apresentações.
Inicie realizando a leitura do texto a seguir para os estudantes, com a música de
fundo bem suave.

Vejam queridos e queridas estudantes de um lado,
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são tantas as possibilidades! Quantas são? E, de
outro lado, as limitações. Tudo vai depender de uma
quantidade enorme de elementos que, nem sempre,
podemos controlar – o lugar e o tempo onde nascemos
e crescemos, pessoas que encontramos ao longo do
caminho e situações que vivemos e que nos influenciam.
Além de desejos, acasos, necessidades, chances
aproveitadas, esforços, às vezes, bem-sucedidos, às
vezes, fracassados... São tantas as variáveis possíveis
que o percurso da vida de cada um é único. Ele até
poderá se parecer com de outra pessoa outro, mas
nunca vai ser exatamente do mesmo jeito. Nos resta
ter consciência da nossa própria história e inventar, a
partir dela, o nosso lugar neste mundo tão grande.

Depois da sua leitura solicite aos estudantes que, por grupo, escolham um
problema real do dia a dia.

Fonte: Pixabay

Deixe um tempo para que selecionem a situação-problema mais significativa
para cada grupo. Cada participante do grupo deverá se transformar em um
personagem da situação-problema afim de buscar a solução.
Cada grupo precisará construir um cenário e simular a situação e a resolução
do problema elencado.

Interação com o público:
Combine com as equipes um tempo para a montagem, organização e os ensaios.
Quando tudo estiver organizado inicie as apresentações.
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Quando tiverem terminado as apresentações peça para que os dois observadores
apresentem os elementos que chamaram mais atenção durante o processo de
resolução das situações-problema escolhidas.

Interação com a comunidade:
Apresente seu feedback para os estudantes em relação as soluções
encontradas. Verifique se algumas das soluções não podem ser implantadas na
realidade, se possível motive os estudantes para organizarem uma ação todos
juntos, para levar à comunidade a proposta de resolução da situação-problema.

Fonte: Pixabay
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3º Ano Ensino Médio – Meu Projeto de Vida

OFICINA # 2 – CRESCER E
SEUS DESAFIOS...
Querido(a) professor(a) esta oficina como parte integrante do Eu, Nós e o
Projeto, objetiva oferecer subsídios para a efetivação do Projeto de Vida dos
estudantes de forma efetiva e prática que se amplia a cada encontro e a cada
oportunidade de aprofundamento das relações interpessoais.

Atividade 1 – O que vai ser quando crescer?
Participantes:
Toda a turma

Ambiente:
Professor(a) se possível leve seus
estudantes para uma praça, um parque,
ou mesmo para o pátio da instituição.
Fonte: Pixabay

Desenvolvimento:
Comente com os estudantes sobre o tema... O que você vai ser quando crescer?
Diga que esta pergunta foi feita a cada um de nós quando ainda não podíamos
fazer muito mais do que sonhar, fabular e imaginar o futuro distante da vida adulta.
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Professor(a), comente que como já somos todos os adultos – ou quase! – e
quanto mais o tempo passa mais concreta vai ficando a necessidade de termos
uma resposta. Sabe-se que ter uma resposta sólida, pode não ser possível ainda
na fase da vida que os estudantes estão, mas uma ideia mais séria e um projeto,
são fundamentais.
Ressalte que esta resposta é uma das questões mais difíceis e incertas da vida.
Apresente a eles a letra e a música - Quando Você Crescer - Raul Seixas. Existe
na internet várias gravações e a letra.

Fonte: Pixabay

Ela inicia com a pergunta: O que que você quer ser quando você crescer?
E ele cita muitas respostas diferentes, como por exemplo:
Alguma coisa importante
Um cara muito brilhante
Um emprego e uma namorada...
Uma casinha, um carro à prestação
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Desafie os estudantes a escreverem uma nova letra com a base na pergunta:
O que que você quer ser quando você crescer?
Para que seja possível a construção da letra realize com os estudantes o
levantamento de ideias, que podem ser registradas por um dos estudantes. No
segundo momento encoraje os estudantes a formar as frases que irão compor
a música.

Interação com o público
Organize um momento para que os estudantes ensaiem a música criada por
eles e apresentem aos outros estudantes da instituição que estejam no Ensino
Médio.

Atividade 2 – Cápsula do tempo –
O futuro chegou!
Esta sequência da oficina foi estruturada em duas etapas. A primeira foi realizada
durante o início do projeto, no 1º ano do Ensino Médio e a finalização ocorrerá
nas atividades a seguir.

Fonte: Pixabay
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Participantes:
Todos os estudantes. Caso na sala tenha algum aluno novo, solicite que ele
observe a dinâmica e dpois comente quais foram as suas percepções.

Ambiente:
Organize a sala para que fique confortável e agradável. Se possível coloque
uma música de fundo.

Desenvolvimento:
Procure registrar todas as etapas desta atividade com fotos. Conte a história
de três anos atrás que os estudantes da turma escreveram uma carta e
guardaram em uma cápsula do tempo. A carta era endereçada para si próprio e
continha expectativas para o seu ‘eu do futuro’. Explique que as cartas ficaram
armazenadas pela instituição educacional para que pudessem utilizar neste
momento.
Entregue as cartas uma a uma e deixe um tempo para que façam a leitura.

Interação com o público:
Peça para que formem duplas com alguém que sintam vontade de compartilhar
e peça que reflitam sobre:
•

Do que foi planejado, o que realmente aconteceu?

•
O que não aconteceu teve uma ligação direta com as minhas ações, ou
sofri influência de outras pessoas?
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•

O contexto onde vivo influenciou para que não consegui realizar algo?

•

Algum ponto que propôs é visto por você de forma diferente?

Professor(a)
organize
com
os
estudantes um espaço diferenciado no
qual os estudantes possam escrever
um texto sobre o “EU ANTERIOR” e o
“EU ATUAL”.
No texto sugira aos estudantes que
finalizem escrevendo sobre como
idealizariam para os próximos anos de
suas vidas.
Converse
com
os
estudantes,
em um outro momento, após ter
realizado a leitura de cada uma das
produções textuais, pontue elementos
que acredite ser relevante para a
construção do projeto de vida.

Interação com a comunidade:
Motive os estudantes para que juntos organizem um sarau.

Um sarau é um evento cultural realizado geralmente
em casas particulares onde as pessoas se encontram
para se expressar ou se manifestar artisticamente. Um
sarau pode envolver dança, poesia, leitura de livros,
música acústica e também outras formas de arte como
pintura, teatro e comidas típicas.

12

Fonte: Pixabay

Fonte: Pixabay

Os estudantes podem verificar quais amigos podem tocar instrumentos e
ou cantarem, ou mesmo dançarem, intercalando a leitura dos textos com
apresentações culturais.
Organize um dia para que os estudantes façam criações artísticas como
desenhos, pinturas, grafites, para que sejam usadas como ambientação do
sarau.
Devem ser feitos convites para que os familiares e amigos participem do evento.
Cada estudante pode trazer um prato diferente de alimentos que gostem e que
possam ser comidos sem pratos e garfos “finger foods”, para o momento de
confraternização do sarau.
Professor(a), realize o sarau e registre todos os momentos com fotos vídeos.
Publique o resultado desta oficina no ambiente virtual da instituição, se houver,
ou nas redes sociais.
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3º Ano Ensino Médio – Meu Projeto de Vida

OFICINA # 3 – EU SOU...
Querido(a) professor(a) esta oficina como parte integrante do Eu, Nós e o Projeto,
objetiva oferecer subsídios para a efetivação do Projeto de Vida dos estudantes de
forma efetiva e prática que se amplia a cada encontro e a cada oportunidade de
aprofundamento das relações interpessoais e na interferência na comunidade.

Fonte: Pixabay

Atividade 1 – O que sinto em imagem...
Participantes:
Todos os estudantes

Ambiente:
Procure deixar a sala com as cadeiras em formato de roda. Uma música suave
será importante. Para esta atividade vai precisar de lápis 6B, borrachas e folhas
brancas grandes.
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Desenvolvimento:
Comente com os estudantes que depois de tanto estudo, algumas questões
podem estar definidas, como cursos e instituições que eles se interessam para
estudar em um futuro próximo. Sendo assim, a partir de resultados do aplicativo
PrepApp – Para a Vida e com o auxílio dos momentos do Eu, Nós e o Projeto,
espera-se que cada um possa ter mais delineados seus sonhos, potencialidades
e necessidades.
Entregue uma folha para cada um com a imagem a seguir, que se encontra em
tamanho ampliado no final desta proposta.

Fonte: Pixabay

Peça que observem todos os detalhes da imagem, o que quer expressar, o
que quer transmitir... Depois de alguns minutos, solicite que fechem os olhos e
coloque uma música suave de fundo.
Solicite que imaginem como poderia expressar os sentimentos, alegrias, dores,
o que conseguem falar livremente e as angústias que muitas vezes ficam presas
em seus corações.
Depois solicite que cada um dos estudantes abra os olhos e reproduza o que
imaginaram em sua folha de papel usando somente os lápis pretos. Deixe um
tempo para que eles possam fazer os desenhos, não esqueça de manter a
música suave de fundo.
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Integração com o público:
Organize um momento para que todos possam mostrar as imagens criadas e
contar o que representam. Apoie os estudantes se aparecerem assuntos mais
delicados.

Integração com a comunidade:
Organize com eles uma exposição de artes e fotografe todas as imagens para
que possam ser postadas nas redes e/ou no portal da instituição se houver.

Atividade 2 – Lapidando as potencialidades
e revisando dificuldades
Participantes:
Todos os estudantes

Ambiente:
Se possível utilize um espaço diferente na instituição

Fonte: Pixabay
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Desenvolvimento:
Converse com eles sobre o projeto que cada um tem pela frente. Peça que
observem o infográfico que você entregará a cada um e que se encontra em
tamanho maior no final desta atividade.

Estimule os estudantes a comentarem sobre os elementos do infográfico e peça
que identifiquem quais dos elementos que ainda acreditam precisar modificar.
Explique a importância de manter o foco, de ter metas e peça que formem
duplas e criem um infográfico com suas palavras e da forma como preferirem.
O infográfico deverá revelar as potencialidades (pontos fortes) e as dificuldades
que enfrentam.
Tem vários modelos que podem ser usados para o infográfico, eles podem
pesquisar na internet se for possível, ou mesmo baixar aplicativos que fazem
no celular. Caso não seja possível, mostre a eles algumas opções.
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Fonte: Pixabay

Fonte: Pixabay

Integração com o público:
Combine com os estudantes a data que apresentarão os infográficos, que
poderão ser digitais ou em papéis grandes.
Organize com eles para que todos possam ver os trabalhos dos colegas. Depois
levantem quais foram as palavras que mais se destacaram de toda a turma em
relação aos pontos fortes e as que representam os pontos a melhorar.
Se possível tire fotos e publique no ambiente virtual da escola se houver ou nas
redes sociais.

Integração com a comunidade:
Crie um único infográfico da turma no final com as palavras que se destacaram
mais. Peça que escolham a melhor forma de divulgar à comunidade escolar:
pode ser uma foto, um vídeo ou mesmo nas redes sociais.
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Fonte: Pixabay

Fonte: Pixabay

3º Ano Ensino Médio – Meu Projeto de Vida

OFICINA # 4 –
NÃO SOU UMA ILHA
Querido(a) professor(a) esta oficina como parte integrante do Eu, Nós e o
Projeto, objetiva oferecer subsídios para a efetivação do Projeto de Vida dos
estudantes de forma efetiva e prática que se amplia a cada encontro e a cada
oportunidade de aprofundamento das relações interpessoais e na interferência
na comunidade. O trabalho em equipe é primordial para o sucesso de cada
meta, ou projeto.

Atividade 1 – O tesouro na ilha
Participantes:
Todos os estudantes

Fonte: Pixabay
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Ambiente:
Se possível utilize um espaço diferente na instituição, prepare folhas de jornal e
uma caixa de doces, bombons, ou o que achar interessante para ser o tesouro.
Use uma música envolvente para o desafio.

Desenvolvimento:
Converse com os estudantes sobre o desafio da atividade que consiste em
alcançar o tesouro que foi perdido em uma ilha. Deixe uma folha de jornal aberta
num canto da sala e coloque o “tesouro” em cima.
No outro lado da sala, coloque as folhas de jornal lado a lado de forma que cada
dupla de participantes utilize uma única folha.
Solicite que cada dupla fique em pé sobre a folha de jornal e quando der o sinal
se movam, para alcançar a ilha.
ATENÇÃO! A folha de papel não pode rasgar e os pés não podem tocar o
chão.

Fonte: Pixabay
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Explique que o objetivo é que cada dupla consiga atravessar a sala e se salvar
na ilha e ter direito ao tesouro.
Professor(a) perceba que nesta proposta de atividade se os estudantes se
unirem terão sucesso no desafio, ou seja, uma dupla convidar uma outra a subir
em seu jornal. Dessa maneira, o jornal que fica vazio é colocado mais adiante
até que as duplas alcancem o tesouro.
Independente de terem alcançado o tesouro, ou não, é importante que formem
uma roda para discutir sobre a importância de unirem-se para alcançar um
propósito e que o trabalho em equipe tende a possibilitar melhores resultados
e em menos tempo. Distribua o tesouro, caso não tenha sido alcançado por
eles.

Atividade 2 – O que e como fazer?
Participantes:
Todos os estudantes
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Ambiente:
Reúna todos em um grande grupo.

Desenvolvimento:
Inicie pedindo que cada um se levante e dê um grande abraço em seu colega
da direita e depois da esquerda. Depois peça que se sentem. Comente com os
estudantes que as metas são os objetivos que cada um deseja conquistar em
curto/médio prazo, e fará com que, aos poucos esteja mais próximo do projeto
de vida que quer conquistar.
Peça que reflitam que as metas nascem de respostas às perguntas iniciadas
com “O quê?’” que sugere uma ação a ser executada, e com “Quando?”, que
sugere um prazo.
Acrescente que estão na reta final do curso, mas no processo de construção do
projeto de vida.
Peça para que cada um reflita sobre as seguintes perguntas:
•

O que eu realmente quero?

•

O que é preciso fazer para alcançar o que desejo?

•

O que é de fato importante fazer para eu alcançar meus objetivos

•

Quando eu realizarei essa meta?

•

Quando eu concluirei essa meta?

24

Quando todos tiverem participado, peça aos estudantes para detalharem as
metas, ao elaborarem, em um quadro, as ações necessárias para o cumprimento
das metas conectadas ao objetivo do Projeto de Vida e um prazo para as
execuções.
Metas

Ação 1

Ação 2

Prazo 1

Prazo 2P

Ação 3

razo 3

Professor(a) mostre aos estudantes o exemplo a seguir para que tenham
clareza como proceder, mas comente que a meta pode ser ter bons amigos, se
relacionar com uma pessoa bacana, ter um bom relacionamento com a família,
ajudar a comunidade onde mora, aprender um instrumento, ou artes, entre
outras, mas que no momento é importante também terem um olhar especial
para o momento em que estão inseridos, no 3º ano do Ensino Médio.

Metas

Ação 1

Ação 2

Prazo 1

Prazo 2P

Ação 3

razo 3
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Procure mostrar que o quadro de metas ajuda na organização e na motivação
para alcançar o que desejam. Antes que eles preencham o quadro, se possível
assista com eles o TED - Por que o Segredo do Sucesso é Definir as Metas
Certas?, é possível encontrar na internet.
Depois de assistirem o TED, reflita com eles sobre a importância de focarem
em atingirem as metas para darem início aos passos certos, rumo ao que se
constituem em elementos fundamentais à construção de cada um dos Projetos
de Vida. Combine que para este momento farão a escolha de uma meta factível
para ser atingida no prazo que determinarem.

Professor(a), entregue aos estudantes a Ficha de metas que se encontra em
tamanho maior no final da atividade.
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Integração com o público:
Solicite que levem para casa a cópia do quadro de metas que você entregará
impressa para cada um dos estudantes;
Combine com os estudantes a data que finalizarão o plano de execução das
metas. Na data marcada cada um deverá apresentar o que pretendia alcançar,
os desafios e os resultados alcançados.
Faça com que o ambiente seja bem receptivo para que todos tenham liberdade
de falar. Quando cada um for apresentar seu resultado vai começar dizendo: Eu sou XXX e os colegas responderão - Oi XXXX uhuuuu, esta atitude abre
espaço para que a pessoa se sinta mais confiante em falar, além de, demonstrar
apoio aos participantes.

Fonte: Pixabay

Quando todos terminarem peça que se levantem e deem um abraço coletivo,
para mostrar que todos são vencedores, mesmo enfrentando diferentes
realidades e tendo resultados diferenciados.
Mostre que o respeito é um dos maiores valores que temos.
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3º Ano Ensino Médio – Meu Projeto de Vida

OFICINA # 5 – JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES
Professor(a) organize como finalização das Oficinas # e dos Clubes de Estudos
um evento cultural que envolva toda a comunidade.
Monte grupos com os estudantes para que tenham apresentações de música,
dança, e de artes plásticas. Criem os convites para serem distribuídos com a
data, local e horário do evento.
Peça para que os estudantes gravem um vídeo com depoimentos dos colegas,
professores e agentes educacionais da instituição, para que seja apresentado
no final do evento.
O grande tema será: Juntos somos mais fortes.

Fonte: Pixabay
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Organize com os estudantes uma espécie de TED, onde dois alunos e um
professor sejam convidados a falar de suas histórias, sucessos e desafios, para
motivarem os demais.
Esta atividade deverá encerrar o ciclo de construção do PrepApp – Para a Vida,
que tem como foco proporcionar a aprendizagem de conteúdos curriculares e
de formar cidadãos participativos, críticos e conscientes de si e do outro.
Procure postar nas redes sociais ou no ambiente digital da instituição os
resultados alcançados pelos estudantes.
Encaminhe para o endereço: contatoprepapp@positivo.com.br suas percepções
a respeito do trabalho realizado com o PrepApp – Para a Vida.
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