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1ª Série 
 

PROJETO DE VIDA  

 
OBJETIVOS: 

 
Promover o autoconhecimento e a construção da identidade do estudante, bem como 
reconhecer valores e analisar atitudes. Desenvolver habilidades e competências para o século 
XXI e para o exercício do protagonismo.  Construir e apropriar-se de conhecimentos e valores 
que permitam tomadas de decisão e a busca de soluções para intervenção social em sua 
comunidade. 
 

 
EMENTA 

 Identidade: autoconhecimento, autoconfiança e autodeterminação 
 Valores: convivência, respeito e diálogo 
 Responsabilidade social 
 Competências para o século XXI 
 Sonhos versus Objetivos 
 Autoconhecimento e Autogestão 

 

COMPETÊNCIAS:  
 
 Valorizar a 
diversidade de saberes e 
vivências culturais e 
apropriar-se de 
conhecimentos e 
experiências que lhe 
possibilitem entender as 
relações próprias do mundo 
do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao seu projeto de 
vida pessoal, profissional e 
social, com liberdade, 
autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. 
 Conhecer-se, 
apreciar-se e cuidar de sua 
saúde física e emocional, 
reconhecendo suas 
emoções e as dos outros, 
com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas e com a 
pressão do grupo. 

HABILIDADES: 
 
 Utilizar informações, 
conhecimentos e ideias 
resultantes de investigações 
científicas para criar ou propor 
soluções para problemas 
diversos. 
 Questionar, modificar e 
adaptar ideias existentes e 
criar propostas, obras ou 
soluções criativas, originais ou 
inovadoras, avaliando e 
assumindo riscos para lidar 
com as incertezas e colocá-las 
em prática. 
 Reconhecer e analisar 
questões sociais, culturais e 
ambientais diversas, 
identificando e incorporando 
valores importantes para si e 
para o coletivo que assegurem 
a tomada de decisões 

BASES TECNOLÓGICAS:  

 Identidade: 
autoconhecimento, 
autoconfiança e 
autodeterminação 

 Valores: convivência, 
respeito e diálogo. 

 Responsabilidade 
social: responsabilidade 
pessoal e atitudes do estudante 
frente às diversas situações, 
dimensões e circunstâncias 
concretas da sua vida. 

 Competências para o 
século XXI: Pensamento 
crítico, capacidade de resolver 
problemas e tomar decisões; 
Comunicação oral e escrita 
efetiva; Curiosidade, 
criatividade e imaginação; 
Gestão da informação e dados; 
Adaptabilidade e agilidade; 
Capacidade de iniciativa e 
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 Exercitar a empatia, o 
diálogo, a resolução de 
conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao 
outro, com acolhimento e 
valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e 
potencialidades, sem 
preconceitos de origem, 
etnia, gênero, orientação 
sexual, idade, 
habilidade/necessidade, 
convicção religiosa ou de 
qualquer outra natureza, 
reconhecendo-se como parte 
de uma coletividade com a 
qual deve se comprometer. 
 Agir pessoal e 
coletivamente com 
autonomia, 
responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando 
decisões, com base nos 
conhecimentos construídos 
na escola, segundo 
princípios éticos 
democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 
 
 

conscientes, consequentes, 
colaborativas e responsáveis.  
 Compreender e 
considerar a situação, a 
opinião e o sentimento do 
outro, agindo com empatia, 
flexibilidade e resiliência para 
promover o diálogo, a 
colaboração, a mediação e 
resolução de conflitos, o 
combate ao preconceito e a 
valorização da diversidade.  
 Participar ativamente 
da proposição, implementação 
e avaliação de solução para 
problemas socioculturais e/ou 
ambientais em nível local, 
regional, nacional e/ou global, 
corresponsabilizando-se pela 
realização de ações e projetos 
voltados ao bem comum. 
 Reconhecer e utilizar 
qualidades e fragilidades 
pessoais com confiança para 
superar desafios e alcançar 
objetivos pessoais e 
profissionais, agindo de forma 
proativa e empreendedora e 
perseverando em situações de 
estresse, frustração, fracasso 
e adversidade. 
 Reconhecer e analisar 
diferentes manifestações 
criativas, artísticas e culturais, 
por meio de vivências 
presenciais e virtuais que 
ampliem a visão de mundo, 
sensibilidade, criticidade e 
criatividade.  
 

empreendedorismo; 
Colaboração e interação social 
e intercultural em grupos de 
trabalho e liderar pela 
influência; Accountability 
(responsabilização pessoal); 
Tecnologias de informação e 
comunicação; Aprendizagem 
sobre mídias diversas 
Dedicação; Força de Vontade; 
Autocontrole; Perseverança; 
Determinação; Otimismo; 
Abertura a experiências; 
Esforço; Gratidão; Inteligência 
Social; Entusiasmo. 

 Sonhar com o futuro: É 
a representação daquilo que se 
é frente àquilo que 
potencialmente se será num 
futuro com a elaboração de 
uma espécie de primeiro 
projeto para vida 

 Autoconhecimento e 
Autogestão: Refletir sobre os 
constantes processos de 
mudanças e a necessidade do 
planejamento, bem como de 
definir as premissas do Projeto 
de Vida. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 
CONSELHO PLENO. Lei nº 13.415/2017. Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de 
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2ª Série 

fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de 
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 
ESPÍRITO SANTO, Secretaria de Educação. Diretrizes Curriculares e Operacionais para 
Projeto de Vida 2020. Disponível em: https://blogteca.sedu.es.gov.br/novoensinomedio/wp-
content/uploads/2020/02/Ementa-Projeto-de-Vida.pdf. Acesso em: 01/08/2020.  
INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO. Modelo Pedagógico: Os 
Eixos Formativos, Anos Iniciais/Ensino Fundamental:. 2ª Edição. Recife/PE. 2019. 
INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO. Material do educador - 
Aulas de projeto de vida. 1ª Edição. Recife/PE. 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a Descobrir “Relatório para a UNESCO da 
Comissão internacional sobre Educação para o Século XXI”. São Paulo: Cortez,2004. 9ª Ed. 
DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor: prática e princípios. 5 ed. São Paulo: 
Pioneira, 1998. 
M. A. AZEVEDO, C. D. SILVA e D. L. M. MEDEIROS. Educação Profissional e Currículo 
Integrado para o Ensino Médio: elementos necessários ao protagonismo juvenil. Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande de Norte. Revista HOLOS, Ano 31, 
Vol. 4. Disponível em: 
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/download/3190/1128. Acesso em 
26/08/2020.  
 

PROJETO DE VIDA  

 
OBJETIVOS: 

 
Vislumbrar diferentes cenários e possibilidades para sua formação acadêmica e profissional. 
Aprender a projetar e traçar caminhos para alcance de seus objetivos de vida.  Revisar e iniciar 
a implementação do plano elaborado na 1ª série. 
 

 
EMENTA 

 Planejamento pessoal e coletivo 
 Ferramentas de Planejamento 
 Carreira acadêmica 
 Mercado de Trabalho 
 Mercado de Trabalho para Educação Profissional e Tecnológica 
 Carreira Pública 
 Empreendedorismo     

COMPETÊNCIAS:  
 
 Valorizar a 
diversidade de saberes e 
vivências culturais e 

HABILIDADES: 
 

 Compreender e considerar 
a situação, a opinião e o 

BASES TECNOLÓGICAS:  

 Planejar o futuro: 
compreender que o sucesso 
das realizações pessoais 

https://blogteca.sedu.es.gov.br/novoensinomedio/wp-content/uploads/2020/02/Ementa-Projeto-de-Vida.pdf
https://blogteca.sedu.es.gov.br/novoensinomedio/wp-content/uploads/2020/02/Ementa-Projeto-de-Vida.pdf
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/download/3190/1128.%20Acesso%20em%2026/08/2020
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/download/3190/1128.%20Acesso%20em%2026/08/2020
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apropriar-se de 
conhecimentos e 
experiências que lhe 
possibilitem entender as 
relações próprias do 
mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas 
ao seu projeto de vida 
pessoal, profissional e 
social, com liberdade, 
autonomia, consciência 
crítica e 
responsabilidade. 
 Agir pessoal e 
coletivamente com 
autonomia, 
responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando 
decisões, com base nos 
conhecimentos 
construídos na escola, 
segundo princípios 
éticos democráticos, 
inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 
 
 
 Exercitar a 
empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e 
a cooperação, fazendo-
se respeitar e 
promovendo o respeito 
ao outro, com 
acolhimento e 
valorização da 
diversidade de 
indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e 
potencialidades, sem 
preconceitos de origem, 
etnia, gênero, orientação 
sexual, idade, 
habilidade/necessidade, 
convicção religiosa ou de 
qualquer outra natureza, 
reconhecendo-se como 

sentimento do outro, agindo com 
empatia, flexibilidade e resiliência 
para promover o diálogo, a 
colaboração, a mediação e 
resolução de conflitos, o combate 
ao preconceito e a valorização da 
diversidade.  

 Participar ativamente da 
proposição, implementação e 
avaliação de solução para 
problemas socioculturais e/ou 
ambientais em nível local, 
regional, nacional e/ou global, 
corresponsabilizando-se pela 
realização de ações e projetos 
voltados ao bem comum. 

 Questionar, modificar e 
adaptar ideias existentes e criar 
propostas, obras ou soluções 
criativas, originais ou inovadoras, 
avaliando e assumindo riscos 
para lidar com as incertezas e 
colocá-las em prática. 

 Reconhecer e analisar 
questões sociais, culturais e 
ambientais diversas, identificando 
e incorporando valores 
importantes para si e para o 
coletivo que assegurem a tomada 
de decisões conscientes, 
consequentes, colaborativas e 
responsáveis.  

 Reconhecer e utilizar 
qualidades e fragilidades 
pessoais com confiança para 
superar desafios e alcançar 
objetivos pessoais e profissionais, 
agindo de forma proativa e 
empreendedora e perseverando 
em situações de estresse, 
frustração, fracasso e 
adversidade.  

 Refletir continuamente 
sobre seu próprio 
desenvolvimento e sobre seus 
objetivos presentes e futuros, 
identificando aspirações e 
oportunidades, inclusive 

depende de algumas etapas 
iniciais, plano de ações a partir 
dos objetivos que se deseja 
alcança. 

 Ferramentas de 
Planejamento: Missão, visão e 
valores, Análise SWOT, Ciclo 
PDCA. 
 

 Revisão do Plano de 
Ação: Permite que o estudante 
aprenda a estabelecer uma 
periodicidade para o 
acompanhamento do seu 
Projeto de Vida através da 
revisão do seu Plano de Ação 
(PA). 

 Carreira Acadêmica: 
Ingresso na universidade, os 
principais cursos universitários 
existentes no país, seus 
sistemas de avaliação 

 Mercado de Trabalho: 
As exigências do mercado de 
trabalho, o primeiro currículo, 
atitudes para não se conseguir 
um emprego; empregabilidade 
e trabalhabilidade: palavras-
chave da esfera produtiva do 
século XXI. 

 Mercado de Trabalho 
para Educação Profissional e 
Tecnológica: a formação 
técnica e tecnóloga – 
Informações sobre os cursos do 
ensino técnico e os cursos 
superiores tecnológicos como 
uma das possibilidades de 
acesso mais rápido ao mercado 
de trabalho. 

 Carreira Pública: 
Entender os processos 
seletivos de contratação tais 
como concurso público e 
outros). Conhecer as áreas de 
serviço público nos poderes 
Executivo (educação, saúde, 
segurança, cultura, entre 
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parte de uma 
coletividade com a qual 
deve se comprometer. 

relacionadas ao mundo do 
trabalho, que orientem escolhas, 
esforços e ações em relação à 
sua vida pessoal, profissional e 
cidadã. 

 Utilizar estratégias de 
planejamento, organização e 
empreendedorismo para 
estabelecer e adaptar metas, 
identificar caminhos, mobilizar 
apoios e recursos, para realizar 
projetos pessoais e produtivos 
com foco, persistência e 
efetividade.  

 Utilizar informações, 
conhecimentos e ideias 
resultantes de investigações 
científicas para criar ou propor 
soluções para problemas 
diversos. 
 

outros), Legislativo Judiciário, 
bem como as possibilidades de 
carreira militar nas Forças 
Armadas. 

 Empreendedorismo: A 
educação empreendedora e o 
perfil do empreendedor, 
principais tipos de empresas e 
seus setores, conceitos gerais 
de administração.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 
CONSELHO PLENO. Lei nº 13.415/2017. Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de 
fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de 
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 
CHIAVENATO, I., Gestão de Pessoas. 9. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  
DIAS, Graziany Penna. Empreendedorismo e Educação: o SEBRAE na escola. Disponível 
em: http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/4665/4296. Acesso em 9 Out.2019 
ESPÍRITO SANTO, Secretaria de Educação. Diretrizes Curriculares e Operacionais para 
Projeto de Vida 2020. Disponível em: https://blogteca.sedu.es.gov.br/novoensinomedio/wp-
content/uploads/2020/02/Ementa-Projeto-de-Vida.pdf. Acesso em: 01/08/2020.  
INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO. Material do educador - 
Aulas de projeto de vida. 1ª Edição. Recife/PE. 2016. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a Descobrir “Relatório para a UNESCO da 
Comissão internacional sobre Educação para o Século XXI”. São Paulo: Cortez,2004. 9ª Ed. 
M. A. AZEVEDO, C. D. SILVA e D. L. M. MEDEIROS. Educação Profissional e Currículo 
Integrado para o Ensino Médio: elementos necessários ao protagonismo juvenil. Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande de Norte. Revista HOLOS, Ano 31, 
Vol. 4. Disponível em: 

http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/4665/4296
https://blogteca.sedu.es.gov.br/novoensinomedio/wp-content/uploads/2020/02/Ementa-Projeto-de-Vida.pdf
https://blogteca.sedu.es.gov.br/novoensinomedio/wp-content/uploads/2020/02/Ementa-Projeto-de-Vida.pdf
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