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Resolução comentada das
Atividades da semana passada
Desafio de Projeto de Vida
Para começar, vamos ver um vídeo para refletirmos sobre a importância de sonhar!
Veja em: https://www.youtube.com/watch?v=WI8pvtFkRUw
O desafio está em responder às perguntas que nos foram colocadas na semana passada
quando refletíamos sobre a importância de termos sonhos, de saber o que queremos e de
traçarmos um plano, um projeto para a vida que queremos ter. Vamos retomar nossa conversa
do encontro anterior?
No processo de construção do autoconhecimento e do que queremos ser e alcançar, se
não pensamos algo para o nosso futuro ou nem acreditamos que poderemos realizar,
caminhamos sem direção à definição de nosso Projeto de vida. É importante que saibamos o
que somos e o que queremos ser para traçarmos o caminho que queremos percorrer e
sabermos para onde vamos e o que pretendemos alcançar para a nossa realização pessoal,
profissional e social.

Retomamos as questões propostas no nosso primeiro encontro:
1) Esperamos que você tenha conseguido pensar e registrar sobre “QUEM É VOCÊ” (o
que gosta de fazer, o que não gosta de fazer, quais os seus desejos, quem são seus
pais, quais são os seus compromissos, o que te faz feliz, quais suas características
físicas, entre outras informações).

2) Na questão sobre “O QUE QUERO SER PARA CRESCER NA VIDA”, você pode
ter refletido sobre o eu que você deseja, seja no sentido do que quer ser
profissionalmente ou melhorar como pessoa ou, ainda, fazer para que a sociedade se
sinta melhor. Nessa questão, você poderá ter refletido sobre o que você deseja
adquirir no futuro em termos de bens materiais.

3) E, finalmente, na questão que você deve pensar sobre “QUAL O SEU SONHO”,
você precisa definir o que pretende um dia alcançar na vida, seja no sentido de
realização pessoal, profissional ou social.

