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Convidamos você a investir nesta viagem 
de autoconhecimento, aprender a 

planejar o seu futuro e evoluir!

projetodevida
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Um aviso rápido!
O principal objetivo do Programa é dar maior
sentido e qualidade à vida dos jovens, a partir da
orientação para construção do próprio Projeto de
Vida. Para tanto, um roteiro é apresentado.

Você recebeu este e-book porque pode estar
interessado em elaborar por si mesmo o seu
Projeto de Vida, ou porque está participando do
PROGRAMA PROJETO DE VIDA EDUCAVIDA
(PPVE), promovido pela Organização da
Sociedade Civil EDUCAVIDA – Instituto
Educacional para a Vida Sustentável.

Na escola que aderir ao Programa, este roteiro
pode ser implementado com atividades
transversais às disciplinas escolares, reflexões,
recursos e incentivos para ajudar os jovens a
desenvolverem uma vida mais saudável,
sustentável, e cheia de conquistas e vitórias.

Objetivo 
ANTES DE COMEÇARMOS...

Este e-book foi elaborado para apresentar um roteiro
simplificado que ajude você a elaborar uma primeira
versão do seu Projeto de Vida. É um resumo do
nosso livro Projeto de vida: construindo o seu futuro,
que integra o Programa Projeto de Vida Educavida
(PPVE).

Sim, chamamos de primeira versão porque um
Projeto de Vida sempre pode ser melhorado,
reformulado e até mesmo completamente
modificado. Afinal, ao longo da vida mudamos nossos
valores, amadurecemos, desenvolvemos novos
interesses. E sempre podemos mudar de opinião!

E é um roteiro simplificado para dar uma visão geral e
prática de roteiro mínimo. Mas cada pessoa é única,
personalíssima, e existem inúmeros livros, artigos,
técnicas que podem incrementar a elaboração do seu
Projeto de Vida e ajudá-lo a conseguir realizá-lo. Por
isso, ao final indicamos várias referências para você
ampliar e qualificar seu Projeto de Vida Pessoal.



Programa 

4

Neste Programa pretendemos ajudar você a refletir
mais sobre sua vida e a construir um futuro
condizente com seus sonhos, valores e
capacidades. Onde e como você quer estar daqui a
1, 5, 10, 20 anos?

Se você assistiu à nossa palestra, já tem uma noção
do que é um Projeto de Vida e qual a sua
importância. Caso não tenha assistido, poderá
acessar o conteúdo da palestra clicando aqui.

Sua jornada inicia aqui!

B e m  v i n d o  ( a )  a o

E-book

Projeto de Vida

Ebook Projeto de vida: Caminho para o sucesso

https://prezi.com/fzl4zvt5dxgr/projeto-de-vida-caminho-para-o-sucesso/
https://www.educavida.org.br/


5

lgumas conquistas extras para

Identificar e saber usar seus talentos e potenciais;

Relacionar-se melhor com outras pessoas;

1

2 Ter clareza do que quer na vida;

3 Encontrar um sentido maior para a própria vida;

4

Aprender a atingir seus objetivos;5

Cultivar o hábito de escrever e descobrir os seus benefícios7

E-book

Tornar-se um cidadão ético e ativo;8

Ampliar a lucidez, discernimento e criticidade,

investindo na ampliação dos seus conhecimentos;9

Ser um protagonista da própria vida, desenvolvendo 
seu potencial e realizando conquistas.

Aproveitar melhor o tempo livre;10

Manter o equilíbrio;11

Saber planejar e se organizar;12

Contribuir para um mundo melhor;13

14

Se você tiver interesse em pelo

menos um destes objetivos,

comece agora as etapas de

construção do seu Projeto de Vida!

A
o jovem que tem um Projeto de Vida:

Desenvolver o gosto pela leitura;6

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso

https://www.educavida.org.br/


Para começarmos a 
mergulhar neste desafio, 
vamos fazer um pré-teste.

6

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book

C L I C K  A Q U I  P A R A  
R E A L I Z A R  O  P R É - T E S T E

A p e n a s  a l g u n s  m i n u t o s !

projetodevida

Queremos provocar reflexões em você 
jovem inteligente e ser pensante!

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1BzZdExWU1Ar_ZdtAnKYHrwNgfYmLcsO6AtymlgTdVAM/edit
https://www.educavida.org.br/


Agora, vamos começar a trabalhar!
MÃO NA MASSA...



Autoconhecimento
ETAPA 1
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Etapa 1 – Autoconhecimento

Quem sou eu?

I.  Biografia e 

Autobiografia

Registrar a história da nossa vida tem inúmeras vantagens:
ajuda-nos a desenvolver nossa capacidade de escrever e
nossa organização mental; possibilita-nos ter uma visão
mais ampla dos acontecimentos; serve como desabafo,
quando escrevemos sobre fatos que nos angustiam;
preserva a memória de todas as coisas importantes que
vivemos, garantindo que não sejam esquecidas. E quem
sabe você se tornará uma pessoa cuja vida será exemplo
para outras pessoas, e sua biografia poderá ser publicada.

?

?

??

??

E-book

?
?

A etapa de investimento no autoconhecimento é
Qual é a sua história?

fundamental, pois para definir seus objetivos você
precisa se conhecer bem. Saber quem exatamente é
você, como funciona, quais são os seus valores, suas
necessidades, suas prioridades.

Não é o que a família, amigos ou a sociedade acham
que é melhor para você, mas aquilo que é
condizente com você, por combinar com você.
Cuidado para não perseguir sonhos de outras
pessoas. Cuidado para não ficar sem saber quais são
os seus sonhos, ou aquilo que o faz feliz. Para isso,
propomos algumas técnicas a seguir.

?

?
?

?

Dica: Escreva regularmente – diariamente, ou no máximo 
a cada 2-3 dias, as principais coisas que lhe aconteceram, 
as aprendizagens, reflexões e ideias/insights positivos.

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso

https://www.educavida.org.br/
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Algumas tarefinhas 
agradáveis...
Quanto mais você investir, melhor será 
seu Projeto de Vida!

E-book

01 Assistir a vídeos inspiradores na web

A história de Alcione Albanesi

A história das coisas

Filme: Poder além da vida

Click aqui para acessar o canal do Youtube EDUCAVIDA

02 Ler uma biografia

Leia a biografia de alguma personalidade marcante da
história humana. Quando terminar a leitura, faça uma
redação sobre essa personalidade, descrevendo suas
principais características, relatando os fatos mais
significativos de sua vida e enumerando suas
contribuições para a sociedade.

1.Quais as características positivas desta personalidade?
Quais seus talentos?

Você tem um desafio para vencer ao longo deste curso: ler
a biografia de alguma personalidade marcante da história
humana. Durante esta leitura, procure perceber e vá
anotando:

3.Quais eram os seus valores? O que priorizou na vida?
Que sonhos tinha?

4.Quais foram suas realizações e contribuições para a
humanidade?

5.Quais foram as atitudes e ações ao longo da vida que
levaram às suas conquistas?

6.Como era a vida e postura desta personalidade perante
a família, os amigos, os colegas de trabalho, a sociedade?

7.Tinha alguma filosofia ou espiritualidade? Existem
frases sábias ditas ou escritas por ela?

10.Quais qualidades desta personalidade você gostaria
de ter?

9.O que você tem em comum com esta personalidade

8. Que outros fatos chamaram a sua atenção sobre a

vida desta personalidade?

03    Conhecer histórias de superação

Conheça  algumas histórias reais de brasileiros que 

venceram na vida! Click aqui para acessar as histórias

2. Quais suas características negativas? Quais suas
limitações e dificuldades?

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso

https://www.youtube.com/user/educavida
https://blog.hotmart.com/pt-br/palestras-motivacionais/
https://www.educavida.org.br/
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Quem você quer ser “quando crescer”?

E-book

Sugestões de 

biografias 

para leitura:

Sugestões de 
filmes 
biográficos:

1.Paulo Freire

2.Martin Luther King

3.Madre Tereza de Calcutá

4.Maria Montessori

5.Albert Einstein

6.Charles Darwin

7.Chico Xavier

8.Sigmund Freud

9.Aung San Suu Kyi

10.Wangari Maathai

11.Zilda Arns

12.Florence Nathingale

13.Marie Curie

1.Uma mente brilhante

2.Homens de honra

3.Gandhi

4.Além da liberdade

5.A lista de Schindler

6.A Procura de felicidade

7.Patch Adams

8.Mãos talentosas

9.Coach Carter

10.Nise

11.Invictus

12.Uma longa viagem

13.O homem que viu o 

infinito

14.Redenção

15.Selma.

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso

https://www.educavida.org.br/


Vamos então para a primeira   

E-book

TÉCNICA 1 LINHA DO TEMPO

Faça uma lista de um ou dois acontecimentos para
cada ano da sua vida, desde que nasceu até o
presente momento. Liste os acontecimentos mais
significativos de que tem lembrança. Se quiser, peça
ajuda aos familiares para lembrar. Siga o exemplo:

1989

1990

Nasci em Recife

Comecei a andar

1991

Mudei de casa

!

1991

Continue...

12

TÉCNICA 2 LISTA DE DESEJOS

Para uma primeira reflexão do que você quer da vida, 
faça uma lista primária dos seus sonhos e desejos.

Exemplos de sonhos e metas:

Dica: Escreva livremente! O céu é o limite☺

II.    Prioridades 

e Valores

Quais são seus valores 
e prioridades?

técnica de autoconhecimento

• Cursar determinado curso em uma

universidade pública;

• Conseguir um trabalho bem remunerado;

• Realizar uma viagem de férias dentro do

Brasil;

• Conhecer outros países;

• Praticar um esporte;

• Comprar um carro;

• Emagrecer, etc.

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso

https://www.educavida.org.br/
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TÉCNICA 3 GOSTO/FAÇO
Agora faça uma análise simples sobre sua vida, preenchendo o gráfico faço x gosto. 
Use uma folha à parte, copiando o gráfico para ter mais espaço: 

13

FAZER

G
O

S
T
A

R

Gosto e não faço Gosto e faço

Não gosto e façoNão faço e não gosto

Click para editar o 
gráfico ou se preferir 

pode imprimir. 

Lembre-se de salvar o e-book 
cada vez que editá-lo

https://www.educavida.org.br/
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TÉCNICA 4 VALORES E PRIORIDADES 

DA MINHA VIDA

14

Exemplos:

⍟ Justiça
⍟ Honestidade
⍟ Responsabilidade
⍟Verdade
⍟ Ética
⍟Zelar pela limpeza da cidade
⍟ Ecologia
⍟Amor
⍟ Respeitar e ajudar os  outros
⍟Aprender
⍟ Discernimento
⍟ Evolução pessoal
⍟Paz...

Meus valores e prioridades são...

Valores Prioridades

Após realizar a técnica 5 que vem a seguir, complemente ou ajuste o quadro
acima, para que fiquem os 10 principais valores e prioridades pessoais.

Próximo exercício a  seguir será ótimo se você conseguir 
listar abaixo ao menos 10 valores e prioridades na sua vida:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Click para editar sua 
lista ou se preferir 

pode imprimir.

Lembre-se de salvar o e-book 
cada vez que editá-lo

https://www.educavida.org.br/


¹ Estudo de si mesmo                    ²  Ter habilidade com a fala       ³ Fazer as pazes            4 Visão do todo            5 Ser exemplo positivo

Item Opção Importante Já possuo

16. Autodidatismo

17. Autoestima

18. Autogestão da vida

19. Auto-organização

20. Autopesquisa¹

21. Autoqualificação

22. Autorresponsabilidade

23. Bom humor

24. Carreira

25. Cidadania ativa

26. Ciência/ Cientificidade

27. Coerência

28. Companheirismo

29. Competência

30. Comunicabilidade²

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book

TÉCNICA 5 FORMULÁRIO DOS 100 VALORES E PRIORIDADES
Marque nas colunas ao lado da Opção (Importante), os 50 mais importantes pra você. E 
depois, marque na coluna “Já possuo” as opções que você já tem e/ou já pratica na sua vida.  

15

Item Opção Importante
Já 

possuo

1 . Abertismo

2 . Acalmia/Pacificação íntima

3. Afetividade sadia

4. Alegria

5. Altruísmo

6. Amizade evolutivas

7. Antivitimização

8. Aproveitamento útil do tempo

9. Argumentação lógica

10. Assertividade

11. Autoconfiança

12. Autoconhecimento

13. Autocontrole emocional

14. Autocrítica equilibrada

15. Autodesenvolvimento

https://www.educavida.org.br/


Item Opção Importante Já possuo

49. Espiritualidade

50. Estudo e pesquisa

51. Ética

52. Exemplarismo5

53. Família

54. Felicidade

55. Flexibilidade

56. Foco

57. Fraternidade

58. Gentileza

59. Gratidão

60. Inteligência evolutiva

61. Inteligência financeira

62. Interassistência

63. Intercompreensão

64. Intercooperação

65. Justiça

66. Lazer

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book
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Item Opção Importante Já possuo

31. Comunicação assertiva

32. Conciliação³

33. Conviviabilidade sadia

34. Coragem racional

35. Correção dos autoenganos

36. Cosmovisão4

37. Criticidade e Inovação

38. Curiosidade sadia

39. Curso superior

40. Desenvolvimento intelectual

41. Determinação

42. Discernimento

43. Disciplina

44. Ecologia

45. Empatia

46. Empreendedorismo

47. Equilíbrio

48. Escrita

6 Gosto por novidades.            7 Falar várias línguas.            8 Assumir posições, não ficar em cima do muro.

https://www.educavida.org.br/


Item Opção Importante Já possuo

84. Raciocínio lógico

85. Reciclagem¹1

86. Reflexão frequente

87. Relação conjugal sadia

88. Resiliência, resistência sadia

89. Respeito

90. Responsabilidade

91. Retribuição 

92. Saúde emocional

93. Saúde física

94. Senso crítico

95. Sinceridade sadia

96. Solidariedade

97. Tranquilidade

98. Universalismo

99. Visão de futuro

100. Voluntariado

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book

17

Item Opção Importante Já possuo

67. Lealdade

68. Leitura sadia

69. Liderança

70. Missão de vida

71. Neofilia6

72. Otimismo racional

73. Paciência

74. Paz/ Harmonia

75. Perdão

76. Planejamento de vida

77. Poliglotismo7

78. Posicionamento8

79. Postura questionadora

80. Princípio da descrença9

81. Prioridades evolutivas¹0

82. Persistência sadia

83. Profissionalismo

9 Não acreditar em nada, ter suas próprias experiências e opiniões pessoais.        10 Escolhas que ajudam na sua evolução.      11 Mudar para evoluir continuamente.

https://www.educavida.org.br/


Use este espaço para fazer seu calculo:

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book
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Finalmente, faça o “cálculo do percentual de 

qualidades”: quantos valores e prioridades destes 

100 você já tem, dividido por 100. 

Número de 

valores que 

já tenho

100

x 100 = ________ %

Curiosidade:

Lembre-se de salvar o e-book 
cada vez que editá-lo

https://www.educavida.org.br/
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TÉCNICA 6 TABELA DE TRAÇOS 

PESSOAIS

19

Tendo escrito sua biografia e identificado valores e
prioridades, liste agora suas características. Quais
são as suas qualidades, defeitos, limitações,
dificuldades? E quais as características positivas que
gostaria de ter?

III.    Eu sou 

assim...

Quais são minhas 
características ?

?
?

As qualidades que possuo:

O que preciso melhorar para superar “meu defeitos”:

Qualidades que eu gostaria de ter:

Lembre-se de salvar o e-book 
cada vez que editá-lo

https://www.educavida.org.br/


Riscos de quem não tem um

projetodevida...



Atenção! Aviso Importante
Competências podem 
definir sucesso.

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book

Q U A I S  S Ã O  A S  M I N H A S  
C O M P E T Ê N C I A S ?

COMUNICAÇÃO

Comunicação

Liderança

Negociação

Responsabilidade

Relacionamento interpessoal

Proatividade

Flexibilidade

Trabalho em equipe

Autonomia

Objetividade



Visão de futuro
ETAPA 2

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” 
Abraham Lincoln

...meu futuro
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Etapa 2 – Visão de Futuro

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book

Conhecendo um pouco mais sobre você,

apresentamos alguns exercícios para descobrir e
explicitar o que quer realmente da vida. Vamos lá!

TÉCNICA OPCIONAL    DIÁRIO DE BORDO

(Fonte: IBC- Instituto Brasileiro de Coach)

Propomos a você experimentar uma prática
simples, diária, apenas 3 a 5 minutos, durante no
mínimo 15 dias seguidos: o “Diário de Bordo”.

Por que valeu a pena viver o dia

Se eu pudesse voltar no tempo,

de hoje?

o que mudaria no dia hoje?

1.

2.

3. Como classifico meu estado emocional
hoje? Agitado, calmo ou neutro?

Em seguida liste 6 atividades que vai
fazer no dia seguinte. Exatamente 6!

Todas as noites, antes de se deitar, escreva – em 
um pequeno caderno ou folha avulsa – respostas 
às seguintes perguntas:

Esta técnica proposta por coachs provoca momento
reflexivo, onde o praticante pode desenvolver insights muito
construtivos sobre si mesmo. Experimente e veja o que
pode trazer para você!

i

https://www.educavida.org.br/
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TÉCNICA 7      REDAÇÃO “ HOJE EU 
TENHO UM SONHO...”

Escreva uma redação descrevendo como se vê
daqui a 20 anos.
Como estará sua vida com relação a estudos,
profissão, conhecimentos, finanças, bens materiais,
saúde, emoções, família, relacionamentos,
espiritualidade ou filosofia de vida?

Use sua imaginação.
Sonhe o mais alto que puder.

https://www.educavida.org.br/


“Minha missão é compartilhar e 
trocar experiências para meu 
desenvolvimento e crescimento 
pessoal, profissional e espiritual, 
além de cooperar para um 
mundo melhor”.

25
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TÉCNICA 8      PROPÓSITO
Você já parou para pensar sobre o sentido da sua
vida? Qual a sua razão de viver? Acha que pode
ter uma missão nesta vida? Propomos que você
reflita no propósito da existência. É algo que está
acima das suas metas, sonhos, desejos e
objetivos. E o ideal é que não seja apenas sobre
você, mas inclua tudo e todos. Seu propósito deve
ser o Norte da sua vida, das suas escolhas e ações.

Gostamos do exemplo apresentado pelo Centro
Voluntário de Londrina:

de vida é...

E o seu propósito, qual é? Escreva aqui:

Lembre-se de salvar o e-book 
cada vez que editá-lo

https://www.educavida.org.br/


Planejamento
ETAPA 3
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Etapa 3 – Planejamento

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book

Agora que você já se conhece mais e pensou
um pouco sobre o seu futuro, propomos que
elabore um plano de ação. Um documento que
deixe claro seus objetivos na vida e oriente como
alcançá-los.

Primeiramente, preencha a planilha de Metas, na
qual estão especificadas quatro áreas da vida e três
grupos de prazos. Observe que há objetivos que
podem se realizar dentro de um ano, enquanto para
outros serão necessários esforços, recursos e mais
tempo. O quadro a seguir apresenta um exemplo
de planejamento de metas.

Algumas metas podem configurar uma 

rotina útil contínua.

Importante – Toda meta deve definir:

O QUE COMO

QUANDO

(prazo)

https://www.educavida.org.br/
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Etapa 3 – Planejamento

Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book

TÉCNICA 9 DEFININDO METAS
Preencha agora o seu formulário de Metas por área da vida. Utilize um caderno
ou computador, para ter espaço para as várias metas (por área e prazo):

ÁREA DA VIDA CURTO PRAZO 
(De 1 a 5 anos)

LONGO PRAZO
(> 5 anos)

(cursos, aprendizagem, educação profissional e 
financeira, atividades culturais, estudo, leituras, 
autodidatismo, autodesenvolvimento etc).

Saúde Educacional

(saúde física, emocional, espiritual, incluindo alimentação 
saudável, exercícios, prática de esportes, qualidade de vida, 
autoconhecimento, propósito, autodisciplina, expressão de 
sentimentos, e o que você julgar importante à saúde integral).

Saúde integral

Saúde profissional
(carreira, negócios, finanças, motivação, 
reciclagem, etc.)

✦

✦

✦✦

✦

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, ética etc).

✦ ✦✦

✦

MÉDIO PRAZO 
(< 1 ano)

✦

✦

✦

Click para editar o 
formulário, ou se preferir 

pode imprimir.

https://www.educavida.org.br/


✦

● Ingressar no curso de Direito da UFPE 
em 2023.
● Passar em todas as disciplinas da 
graduação com nota mínima 8.

● Ser aprovado no exame da OAB em      2025.
● Fazer curso preparatório e estudar para 
concursos na área de Direito.
● Fazer um mestrado e 1 doutorado até 2035

ÁREA DA 

VIDA

MÉDIO PRAZO 
(1 A 5 ANOS)

LONGO PRAZO 
(ACIMA DE 5 ANOS)

Educação

Saúde 

integral

Saúde 

profissional

● Ler um livro a cada 2 meses. 

● Inicia curso de inglês neste semestre.

● Conseguir um bom estágio remunerado 
no primeiro semestre de 2021.
● Acumular experiência com diferentes 
estágios ao longo da graduação.

● Passar em um concurso para Procurador ou 
Juiz até 2030.
● Adquirir uma casa própria.

● Estudar no mínimo cinco horas por dia, 
seis dias por semana.
● Aprender técnicas para estudar de forma 
mais eficiente.

CURTO PRAZO 
(ATÉ  1 ANO)

Exemplos:

Saúde 

social

● Ajudar meu irmão nos estudos 
preparatórios para o ENEM, duas vezes 
por semana, em 2020.
● Fazer uma viagem com meu pai para 
conhecer a Amazônia, em 2022, 
realizando um sonho nosso.
● Conhecer os problemas do meu bairro e 
me envolver em ações coletivas para 
melhorá-lo.
● Cultivar uma relação mais próxima e 
cordial com os vizinhos.

● Casar e constituir minha própria família.
● Colocar meus filhos para dormir e contar-
lhes estórias, no mínimo 3 vezes por semana. 
● Contribuir financeiramente com uma 
instituição que desenvolva um trabalho de 
educação ambiental.
● Manter o convívio com meus colegas de 
faculdade após a formatura.

● Diminuir no mínimo 80% do conflito com 
minha irmã até o final do ano.
● Jantar em casa com minha família pelo 
menos 3 vezes por semana.
● Visitar minha avó duas vezes por mês e 
fazer algo que ela necessite.
● Separar o lixo reciclável da minha casa e 
descartá-lo corretamente.

✦

✦✦

✦
● Restringir a ingestão de hambúrguer e 
pizza no máximo a duas vezes por semana.
● Exercitar o controle da minha impaciência 
e aprender a respeitar o ritmo dos outros.

● Iniciar a prática de um esporte coletivo 
uma vez por semana.
● Expressar de forma mais natural o meu 
afeto pelas pessoas que me são próximas.

● Reservar 15 minutos diários para fazer um 
autoexame dos meus sentimentos e atitudes.
● Assumir total responsabilidade pelo que 
acontece na minha vida.

✦

✦ ✦✦

✦ ✦✦
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“Cuidado, vão pensar 

que você teve sorte!”
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A

Como você ocupa sua vida, seu 
tempo? Quais os seus objetivos?
Se você já fez a sua carta do futuro, se tem sonhos e

objetivos, o que você pode mudar para melhorar a si

mesmo? O próximo exercício é para ajudá-lo a ver o que

precisa mudar.

vida oferece um universo de oportunidades, escolhas

e possibilidades. Há pessoas que querem muito, vivem

sempre ocupadas, atarefadas, sem conseguir fazer tudo

que querem. Há outras que não sabem o que querem e

desperdiçam o tempo, sem foco no que lhe seja mais útil e

construtivo. Há ainda as pessoas que assistem a vida passar,

sem aproveitar o tempo, sem saber o que fazer, sem se

desenvolver, sem aprender, sem se envolver.

Entretanto, é possível utilizar o tempo de forma eficiente,
canalizando energia e ações para os objetivos e metas
pretendidos e reservando espaço para o lazer, o convívio
familiar e social, o desenvolvimento pessoal e o
voluntariado.

https://www.educavida.org.br/


TÉCNICA 10 TABELA DE AÇÕES/ ATITUDES
Liste atitudes que você adotará ou ações que desenvolverá a partir 
de agora, para uma vida melhor e para conquistar seus objetivos.
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ÁREA DA VIDA OUTRAS ATITUDES QUE IREI ADOTAR

Saúde 
física

Saúde 
Emocional
Psicológica

⍟ Fazer exercícios físicos
⍟Ter uma alimentação saudável
⍟ Dormir o suficiente
⍟ Emagrecer
⍟Mudar hábitos
⍟ Passear mais

⍟ Ler mais
⍟Assistir filmes positivos
⍟ Refletir mais
⍟ Pensar antes de falar e agir
⍟Aumentar o autocontrole
⍟ Investir na Inteligência Emocional

EXEMPLO

Novas atitudes para o projeto de Vida e para 
conquistar um futuro positivo...

✦ ✦

✦ ✦

https://www.educavida.org.br/
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ÁREA DA VIDA OUTRAS ATITUDES QUE VOU FAZER:

Saúde 
Intelectual

Saúde 
Espiritual/ 

Consciencial

⍟ Ler ao menos um livro por mês
⍟ Fazer cursos
⍟Assistir palestras 
⍟Assistir documentários
⍟Assistir TED TALK

⍟ Buscar evoluir - autodesenvolvimento
⍟ Fazer trabalho voluntário
⍟Ter disponibilidade para ajudar outras 
pessoas
⍟ Separar o lixo para reciclagem

EXEMPLO

Saúde 
Familiar

⍟ Passar mais tempo com a família
⍟Quando necessário, disponibilizar-se 
para cuidar de irmã(o), avô, avó, pai, 
mãe, etc.

✦ ✦

✦ ✦

✦ ✦

https://www.ted.com/talks/ryan_martin_why_we_get_mad_and_why_it_s_healthy?language=pt-br
https://www.educavida.org.br/
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ÁREA DA VIDA OUTRAS ATITUDES QUE VOU FAZER:

Saúde 
Social

Saúde 
Profissional

⍟ Fazer mais amigos
⍟ Escolher melhor os amigos
⍟Aprender a tocar um instrumento

⍟ Estudar no mínimo 3 horas por dia
⍟ Entrar na universidade
⍟ Fazer um curso técnico
⍟ Fazer cursos de curta duração
⍟ Iniciar uma faculdade
⍟Conseguir um novo trabalho
⍟Aprender a falar em público

EXEMPLO

Saúde 
Financeira

⍟ Desenvolver Educação Financeira
⍟Atingir uma renda x por mês
⍟Abrir um negócio próprio
⍟Adquirir um computador
⍟Quitar dívidas

Fonte: Tabela adaptada do PEP-CVL – Centro voluntário de Londrina

✦ ✦

✦ ✦

✦ ✦

https://www.educavida.org.br/


✓

✓Concluir o curso de 
Administração até dezembro 
de 2023.

✓Concluir o ensino médio 

com boas notas , Estudar 3 

horas/dia;

✓Não conseguir estudar o 
suficiente;

✓Não passar.

✓Organizar meu tempo

✓Definir horário para ir 

estudar na biblioteca;

✓Esforçar-me mais no ano 
seguinte com planejamento 
melhor, ou conseguir um 
trabalho para pagar a 
faculdade particular.
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Uma forma de elaborar um Projeto que ajude a alcançar suas

metas, é construir uma Planilha conforme o modelo a seguir:

METAS PASSO A PASSO POSSIVEIS DIFICULDADES POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Fonte: Tabela usada pela ONG Vocação

Planos de ação

✓Participar do ENEM;

✓Manter rotinas de 

equilíbrio.

✓Participar do SSA para 

entrada na UPE;

https://www.educavida.org.br/
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TÉCNICA 11 DETALHANDO SUAS METAS
Agora faça o detalhamento das suas metas, para construir um 
Projeto que ajude no alcance das mesmas (use uma linha para 
cada meta):

METAS PASSO A PASSO POSSIVEIS DIFICULDADES POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Lembre-se de salvar o e-book 
cada vez que editá-lo

https://www.educavida.org.br/
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Uma vez que você tenha definido suas metas, é importante elaborar um Plano de Ação onde vai detalhar o que precisa ser feito,
como será feito e o prazo. Este é um método para se organizar e conseguir atingir resultados. É também como um contrato
consigo mesmo. Veja o exemplo abaixo para uma meta dentro de um modelo tradicional de Plano de Ação.

META: Concluir o curso de Administração até dezembro de 2023

O QUE COMO QUANDO PORQUE

✓ Concluir o ensino médio 
com boas notas.

✓ Estabelecer uma rotina de 
estudos de 20 horas/semana.

✓ Adquirir livros e apostilas de 
simulados.

✓ Ver possibilidade de cursinho ou 
aulas complementares.

✓ Porque vai aumentar as chances 
de passar nas provas para ingressar 
em uma universidade pública.

✓ Participar do ENEM. ✓ Até junho/2018

✓ Até julho/2018

✓ Para estudar com gratuidade 
numa Universidade Federal.

✓Obter informações.

✓ Ver possibilidade de inscrição 
gratuita.

✓ Fazer inscrição.

✓ Participar das provas.

✓ Participar do ENEM

✓ Participar do SSA para 
entrada na UPE.

✓Obter informações.

✓ Fazer inscrição.

✓ Participar das provas.

✓ Para estudar com gratuidade 

numa Universidade Estadual.

✓Manter rotinas de equilíbrio. ✓ Exercícios físicos 3x/semana.

✓ Divertir-se com os amigos      

1x/semana.

✓ Horas de sono equilibradas.

✓ Alimentação saudável.

✓ Para aumentar a qualidade da 

aprendizagem e fazer boas provas.

Plano de ação tradicional

✓ Contínuo
✓ Até janeiro/2018
✓ Até fevereiro/2018

https://www.educavida.org.br/
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TÉCNICA 12 DETALHANDO SEU PLANO DE AÇÃO

Faça um plano de ação para cada uma de suas metas. Detalhe ao máximo, 
conforme o modelo acima. Utilize um caderno, folha de papel ou planilha 
de computador.

O QUE COMO QUANDO PORQUE

Lembre-se de salvar o e-book 
cada vez que editá-lo

https://www.educavida.org.br/
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“ Não é a morte que me importa, 
porque ela é um fato. O que me 
importa é o que eu faço da minha vida, 
enquanto a minha morte não acontece, 
para que essa vida não seja banal, 
superficial, fútil e pequena”.

Mario Sérgio Cortella

Uma vez que você possua clareza do que quer, e

tenha elaborado as metas e o plano de ação de cada

meta, você precisará organizar seu tempo, sua

agenda cotidiana, para colocar as ações em prática!

Fazer o que precisa ser feito para que você alcance os

resultados. Empenho, dedicação, disciplina,

perseverança. Faça acontecer!

Auto-organização

Uma sugestão de planilha para se organizar é

apresentada a seguir. Ande com ela em uma folha de

papel em seu bolso ou bolsa, diariamente. Inserimos

algumas atividades referentes apenas à meta

“Concluir o curso de Administração até dezembro

de 2023”, exemplificada acima.

https://www.educavida.org.br/
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CONTINUAÇÃO TÉCNICA 11 DETALHANDO SEU PLANO DE AÇÃO
Elabore a sua agenda pessoal em uma folha de papel e carregue-a consigo, para ajudar na disciplina☺

ÁREA DA VIDA

Escola

Segunda

Manhã Escola

Terça

Escola

Quarta

Escola

Quinta

Escola

Sexta

Cursinho 
Enem

Sábado

Praia com  
amigos

Domingo

Tarde

Noite

Atividades que gosto:

Principais metas:

Estudo - 3h
Cursinho 

Enem
Estudo - 3h

Cursinho 
Enem

Estudo – 3h Estudo – 2h
Leitura 
Cinema

Caminhada –
Estudo 2h

Estudo 2h
Caminhada –

Estudo 2h
Estudo – 2h

Caminhada 
Estudo 2h

------------
Organizar 
agenda da 

semana

Minha principais 
competências:

(Escreva aqui, para  incentivo nas metas).

(Escreva-as aqui, para não esquecer que suas escolhas diárias são para atingir suas metas).

(Escreva-as aqui, para não esquecer suas capacidades).

✦

✦ ✦

✦ ✦

✦ ✦

✦ ✦

✦

✦

✦

✦

✦

Período

https://www.educavida.org.br/
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Todos nós precisamos de uma grana mínima para 
nossas necessidades de vida. Reflita sobre o que é 
essencial para você que demanda de recursos 
financeiros. O que você vai fazer para ter um mínimo 
de dinheiro por mês? Pense nesta meta, e construa 
um Plano de Ação para ela.

Finanças

Exercício extra  
Para experimentar sonhar, e pensar em Educação 
Financeira, propomos o seguinte exercício: quanto você 
precisará de recursos (salário/bolsa) para a realização 
dos seus sonhos? Faça uma tabela financeira para 
inserção de valores das despesas. Apresentamos alguns 
exemplos:

Despesa Valor (R$)

Mensalidade da faculdade

Transporte

Alimentação

Lazer

Poupança

TOTAL

https://www.educavida.org.br/


Parabéns por chegar até 
aqui e concluir o seu 
projeto de vida. Esta é 
uma grande vitória!
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C L I C K  A Q U I  P A R A  
R E A L I Z A R  O  P Ó S - T E S T E

A p e n a s  a l g u n s  m i n u t o s !

Se você experimentou este roteiro do Programa 
Projeto de Vida da EDUCAVIDA, dê o seu feedback e 
ajude-nos a melhorá-lo. Responda nosso Pós-teste. 
São apenas 5 minutos:

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1HemOyrVJfG40kNHUI8WtgK_xJlMt1SVhpnxMa7AeTWQ/edit?usp=forms_home&ths=true
https://www.educavida.org.br/
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01

02

03

04

0506

07

08

09

10

PLANO DE 

TRABALHO PARA 

TODA VIDA

Há que ter valores 
nobres, e escolhas 
honestas a si e aos 
outros. O nome 
disso é Ética.

Saiba o que quer da 
vida, se é viável e o 
que precisa ser para as 
conquistas desejadas. 
O nome disso é 
Autoconhecimento

Fazer escolhas com 
inteligência, com 
sabedoria, racionalidade, 
lucidez, sensibilidade. O 
nome disso é 
Discernimento

Não adianta apenas 
ter planos, aja para 
atingir as metas. O 
nome disso é 
Vontade.

Mantenha a 
concentração e 
disciplina para 
desenvolver as ações 
necessárias. O nome 
disso é Foco.

Tenha organização, 
planos registrados, e 
visão do todo. O nome 
disso é Planejamento.

Um Projeto de Vida é 
sempre ajustável. É 
normal alterar metas, 
se por exemplo, 
evoluímos. O nome 
disso é Flexibilidade.

Os percalços 
aparecem, não desista, 
insista. O nome disso é 
Perseverança.

Resultados certamente 
chegam para quem se 
empenha em atingir as 
metas. O nome disso é 
Vitória.

É nobre incluir o bem 
dos outros nas suas 
metas. O nome disso é 
Benignidade.

UM RESUMO:



Projeto de Vida: Caminho para o sucesso E-book

44

REFERÊNCIAS :

(TÉCNICA OPCIONAL – Autodidatismo 
através da leitura = aprendizagem contínua

Aqui apresentamos um referencial básico para os 
temas trabalhados. Destacamos o livro 103 Pílulas de 
Inteligência Emocional, por este trazer 103 opções 
evolutivas, com 103 respectivas referências 
bibliográficas para ampliação/otimização do efeito 
das pílulas indicadas. Além disso, adquirindo o livro, 
você está contribuindo para a Educavida, pois toda 
a renda das vendas é destinada à instituição.

Dica adicional: Acesse nosso Blog, com vários 
artigos, vídeos e dicas complementares para 
aprimorar seu Projeto de Vida: 
https://parameuprojetodevida.blogspot.com/

✦ Arbinger, Fundação. Resolvendo Conflitos. A opção

pela paz em organizações e famílias. Sextante; Rio de

Janeiro, RJ; 2004.

✦Barbosa, Christian. Livro - A Tríade do Tempo: Um Modelo

Comprovado para Organizar sua Vida, Aumentar sua Produtividade

e seu Equilíbrio. Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2011.

✦Bíscaro, Waldir. Maturidade e poder pessoal – caminhos do

autodesenvolvimento. Brasiliense; São Paulo, SP; 1994.

✦Bowen, Will; Pare de Reclamar e concentre-se nas coisas boas.
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e Gráfica; Foz do Iguaçu, PR; 2015
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Edição da autora. 2ª Ed. 2017.
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Conta pra gente

“Pessoas de sucesso não perdem tempo descansando antes da 

hora. Tudo é planejado e racionado, até que ultrapassem a 

linha de chegada! Essas pessoas não se dão desculpas e têm 

suas prioridades muito claras. Elas mantêm o ritmo apesar dos 

obstáculos e não reclamam das condições em que se 

encontram. Elas simplesmente criam escudos e vão à luta, sem 

esperar que os outros facilitem as coisas. Nada abala a 

confiança e atitude dos vencedores”. Sergio Buaiz.

...agora, sendo ou não um vencedor, querendo ou 

não o melhor para si, o que você faz de bom, para 

um mundo melhor?

Faça sua parte! Por você, pelo Planeta... Somos 

todos um!

Conecte-se com a gente

Seja um voluntário

A EDUCAVIDA convida você a ser um voluntário. 
Conheça o site Educavida e veja como você pode 
participar: www.educavida.org.br

www.educavida.org.br

www.facebook.com/Educavidas/

educavida.info@gmail.com

(81) 9.9977-2318

Para sugestões de aprimoramento das técnicas 

aqui apresentadas, escreva para EDUCAVIDA; 

ficaremos felizes em conhecer a sua estória e 

receber seu feedback.

Se este e-book foi útil para você e conseguiu 

desenvolver as etapas e exercícios propostos, 

compartilhe com a gente. 

http://www.educavida.org.br/
https://www.facebook.com/Educavidas/
https://www.educavida.org.br/
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