
CONVITE PARA PALESTRANTES VOLUNTÁRIOS 

A EDUCAVIDA foi criada por considerar a Educação como chave para o desenvolvimento social e do ser. Um 

dos projetos é o de disseminar a cultura do Projeto de Vida para jovens do ensino médio, trabalho iniciado em 

2017 nas escolas públicas de Pernambuco. O objetivo das palestras é difundir a cultura de planejamento 

pessoal de curto, médio e longo prazo, que faça as pessoas investirem principalmente no autoconhecimento, 

autodiscernimento, autocrítica e na interassistência, ampliando as possibilidades de desenvolvimento e 

sustentabilidade pessoal e social. 

Estamos com convites para palestras sobre Projeto de Vida em escolas públicas, ensino médio. Pernambuco 

possui mais de 1000 escolas públicas Estaduais. Cada uma com várias turmas, demandando mais 

palestrantes para alcançarmos o máximo possível de nosso público-alvo. 

 

Você gostaria de ser um palestrante? Entre em contato conosco! 

 

Temos um eBook para quem tiver interesse e aprofundar o tema. Sorteamo uma cópia ao final da palestra. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0f0fdf_14356a4b7eaa4a49b501207184ba3ebc.pdf 

 

Síntese de informações: 

 Duração da palestra: 40 minutos + 20 para perguntas 

 Público: jovens do ensino médio: 15 a 18 anos. 

 Turmas de até 60 jovens 

 Recursos: Data show, caixa de som, computador. Prezi da palestra: 

https://prezi.com/fzl4zvt5dxgr/projeto-de-vida-caminho-para-o-sucesso/,  

 eBook para sorteio e fonte de bases teóricas: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0f0fdf_14356a4b7eaa4a49b501207184ba3ebc.pdf 

 

 

Informações complementares 

 

Projeto de Vida - Definição / Conceito: 
Projeto de Vida é um planejamento estratégico pessoal, estruturado, registrado, e com o detalhamento de metas de 

curto, médio e longo prazo, para todas as áreas da vida. O Projeto de vida deve corresponder às aspirações, traços 
pessoais e valores do seu proprietário, e ser exequível. Daí a importância do autoconhecimento. Também deve ser 
flexível e dinâmico, servindo de ferramenta para a consecução das metas, sendo instrumento facilitador das realizações 
pessoais. 

 
Tópicos da palestra: 

 Porque elaborar um Projeto de Vida 

 Requisitos para um projeto de vida 

 Áreas da vida 

 Autoconhecimento – Base para o Projeto 

 Roteiro de construção do Projeto 

 Visão de futuro 

 Planejamento 
 
Áreas da vida de um projeto de vida para jovens:  
1) Saúde Educacional (Relacionada à aprendizagem, à educação profissional, cultural, leituras, estudo, cursos, 

autodidatismo, autodesenvolvimento  etc). 
2) Saúde integral (Incluindo saúde física, emocional, espiritual, financeira, e o que você julgar importante à saúde 

integral).  
3) Saúde social (relações familiares, amizades, qualidade e frequência da convivência sadia, as vivências afetivas, 

lazer, responsabilidade social e ecológica, ações de cidadania, voluntariado, sustentabilidade do planeta, 
qualidade de vida, ética etc). 

4) Saúde profissional (carreira, negócios, finanças, motivação). 
 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES: WWW.EDUCAVIDA.ORG.BR 

EDUCAVIDA.INFO@GMAIL.COM - 81-999772318 
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