APRESENTAÇÃO
O Bene:) trata-se de um programa de formação da ética e da emoção, fundamentado em um trabalho com virtudes morais, em
permanente diálogo com as habilidades socioemocionais, para estudantes de educação básica. Sua dinâmica metodológica
é ativa e sócio-interacionista, envolvendo uma constante formação de todos os que participam do programa - educadores,
educandos e pais/responsáveis.
O Programa Bene:) é oferecido pelo Instituto Hexis e parte dos seguintes pressupostos que o ser humano está em permanente
processo de construção e que a escola deve contribuir para uma formação integral, nas dimensões cognitiva, socioemocional,
corporal e ética da existência, na relação com o outro e com Deus, que expressa a busca de autotranscedência.
São estruturantes ao projeto as virtudes morais, competências e habilidades socioemocionais, virtudes geradoras - fé,
esperança e amor e as fases do desenvolvimento humano, de acordo com Freud, Piaget, Erikson e Kohlberg; que se articulam
e se integram em um todo complexo.
A partir das contingências socioculturais do século XXI, foi preciso dimensionar quais as competências seriam necessárias
aos jovens para serem bem-sucedidos na vida contemporânea, considerando também os aspectos profissionais e acadêmicos.
Assim o Programa Bene:) estimula o pensamento crítico; a capacidade de resolução de problemas, a colaboração; a flexibilidade
e as habilidades interculturais.
Estudos que comprovam a contribuição das habilidades socioemocionais num melhor desempenho cognitivo e no aumento de
índices de sucesso educacional. Assim, o trabalho com o socioemocional não está dissociado, mas integrado a outros aspectos
da educação, não separando cognição e emoção nos processos de aprendizagem.

VIRTUDES GERADORAS – FÉ, ESPERANÇA E AMOR
A personalidade humana abarca, não somente os elementos e aspectos psicológicos, mas, também, um conjunto de virtudes
que torna o ser humano mais íntegro, elevado, correto no seu agir.
Uma virtude representa a retidão moral, a probidade, contribuindo para a excelência moral. Desta forma, a pessoa pode ser
avaliada pela riqueza de suas virtudes, contempladas em seu comportamento.
Na base de todas as virtudes morais, estão as Virtudes Geradoras, que segundo Aquino, são graças especiais dadas por Deus
ao homem, para a realização de certos objetivos, sendo, portanto, inerentes ao ser humano, sujeitas ao fortalecimento e
aprimoramento. Segundo o apóstolo Paulo (Carta aos 1 Coríntios 13.13), são elas: fé, esperança e amor.
A fé é a força que impulsiona a pessoa para fora, fazendo com que ela enfrente as lutas e obstáculos, na certeza da vitória.
A esperança, estabiliza o sujeito frente as intempéries da vida, criando um equilíbrio que o leve a desejar tempos melhores.
Já o amor, é a força que nos coloca em contato com o outro, permitindo-nos que o reconheçamos com suas características e
especificidades, numa atitude fraterna e calorosa do encontro.
Desta forma, como estes três pilares não nascem no ser humano, mas tem sua origem em Deus, elas, também, são denominadas
teologais, pois Deus as incutiu no ser humano, para que ele desenvolva uma vida autêntica, sóbria e coerente, de forma a
equilibrar suas emoções com suas ações.

DESENVOLVIMENTO HUMANO
Considerando que ser humano não nasce pronto, e que não existe, sobre ele, nenhum determinismo biológico, mas que
ele é um vir-a-ser, devendo, por isso, constituir-se, fazer-se, por meio de escolhas responsável, portanto, ele caminha na
direção do desenvolvimento. Neste sentido, desenvolvimento humano é a capacidade que o sujeito tem de desenvolver suas
potencialidades, corrigir suas fragilidades e desfrutar da liberdade que tem para ser autor e ator de sua própria história.
São diversas as teorias do desenvolvimento humano, mas há uma que busca cobrir toda a extensão da existência, ou seja, desde
o nascimento até ao envelhecimento. É a teoria de Erik Erikson que enfatiza, sobretudo, a influência da sociedade sobre a
personalidade em desenvolvimento. Ele acreditava que cada etapa da vida envolvia uma “crise de personalidade, uma questão
que é particularmente importante naquela fase e que em certa medida continuará importante durante toda a vida. As crises
surgem de acordo com uma sequência de maturação e devem ser resolvidas satisfatoriamente para um desenvolvimento
saudável do ego”.
O sujeito é integro quando avalia o ciclo da sua existência como tendo sido razoável no sentido de aceitar sua própria vida.
O contrário é o desespero de não poder mais voltar no tempo e reviver a própria história. A virtude é a sabedoria. Esse é
um caminho que todos nós seres humanos percorrermos na busca de uma vida que faça realmente sentido e, com isso, nos
assegure, como diria o poeta Fernando Pessoa, que “valeu a pena, porque a alma não foi pequena”.
A abordagem de desenvolvimento integral do sujeito considera as dimensões cognitiva, socioemocional, corporal e a
transcendência. Todas funcionando articuladamente. Nesse sentido, o sujeito é integral, integrado, congruente e está em
desenvolvimento. Assim, o Programa Bene:) busca proporcionar que cada estudante seja estimulado a crescer nestas áreas
alcançando maturidade e desejo pelo que é virtuoso e bom.

Base Nacional
Comum Curricular
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades
da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
• COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas
diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6.
7.
8.
9.
10.

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 exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.
Fonte: basenacionalcomum.mec.gov.br

O que o Programa Bene:) muda na escola e na vida do estudante:

• MELHORA DE RESULTADOS

• PERSONAGENS PRÓPRIOS

Comprovado por estudos científicos internacionais, trabalhar a
formação socioemocional melhora os resultados de aprendizagem
e favorece o desenvolvimento de habilidades do pensamento.

Outro processo autoral nesse trabalho foi a criação de personagens. A TURMA DO BENE:) experimenta diversas situações
que se relacionam às experiências potencialmente semelhantes
às dos estudantes. Possuem traços distintos de personalidade e
diversidade étnica das regionalidades brasileiras.

• ÉTICA
Renova seu compromisso com a formação das virtudes, que é o
exercício do bem. São 52 virtudes. Algumas delas: Respeito, Generosidade, Justiça, Verdade, Honestidade, Coragem, que se organizam a partir das Virtudes Geradoras Fé, Esperança e Amor.

• COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
Contribuir na formação de uma matriz de 16 competências e 43
habilidades socioemocionais, como lócus de controle, autoconfiança, metacognição, cooperação, tomada de consciência, reflexão crítica, empatia, dentre outros. Isso significa dizer que a
educação não deve somente cuidar do aspecto da cognição, mas
de um sujeito integral.

• AÇÃO MORAL
Todo processo é conduzido à uma ação do bem, considerando
que aquilo que penso deve refletir nas minhas ações. Um dos
pontos altos do programa.

• REFLEXÃO
Somente a pessoa humana reflete, pensa. Os animais são instinto
puro. Nesse sentido, a ação deve ser uma escolha, uma emoção que se
controla, um comportamento que se decide, uma vida com mais sentido. A tríade desse processo seria: Reflexão, Ação, Reflexão da Ação.

• ESTÉTICA
• HÁBITOS BONS
Formação de bons hábitos, a partir do exercício regular e continuado do bem.

O material é diagramado, ilustrado, colorido, atraente e encadernado
em brochura, em semelhança aos livros didáticos internacionais.

• FORMAÇÃO DE TODOS
• ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
Organiza múltiplas estratégias didáticas, atentando à adequação destas à participação ativa do estudante, à diversidade de
linguagens, estímulos e aos desafios da fase do desenvolvimento em que se encontram.

• HISTÓRIAS
Baseia-se fortemente na contação de histórias para inspirar o diálogo da fé e cultura, da ludicidade, da exploração de um saber que
se elabora nos diversos portadores de texto, na leitura do mundo.

Aproximar dessa literatura potencializa a reflexão e formação moral
e das emoções de educadores, estudantes, famílias e comunidade.

• TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Pessoas com emoções equilibradas e no exercício do bem, transformam o mundo num lugar melhor para se viver.

• AVALIAÇÃO DO PROGRESSO MORAL
DO ESTUDANTE
O programa propõe uma ferramenta de avaliação do progresso moral
do estudante, que contará com a participação efetiva da família.

>> O Programa Bene parte dos seguintes pressupostos:
a) que o ser humano está em permanente processo de construção;
b) que a escola deve contribuir para uma formação integral, nas dimensões cognitiva, socioemocional, corporal e ética
da existência, na relação com o outro e com Deus, que expressa a busca de autotranscendência.
São estruturantes ao projeto: (i) Virtudes morais, (ii) Competências e Habilidades socioemocionais, (iii) Virtudes
geradoras - fé, esperança e amor, (iv) fases do desenvolvimento humano, de acordo com Freud, Piaget, Erikson e
Kohlberg; dentre outros que se articulam e se integram em um todo complexo.

Fatores de Personalidade

Casa dos Valores

Em todos os anos, trabalham-se as emoções, considerando-se os
fatores da personalidade e a transcendência, que é o sujeito para
além de si mesmo:

Presença divina

1. Comunicabilidade (Extroversão): desenvolve a autoconfiança, a assertividade, relacionando-se socialmente em respeito ao
outro, com discrição.
2. Inovação e Experiência (Abertura): pensar e desenvolver novas maneiras de conhecer da arte, expressões culturais, filosofia,
estilo musical, imaginação e a enfrentar desafios.
3. Estabilidade emocional: vivenciar possibilidades de estabilizar-se emocionalmente, com relação às frustrações, a opinião
do outro, acreditando em sua capacidade e sendo persistente na
realização das tarefas.
4. Consciência: percebe-se capaz de realizações, delineando objetivos de vida e agindo com ponderação e empenho nas atividades que desenvolve.
5. Socialização: desenvolve atenção, autoconfiança e a sociabilidade, buscando relacionar-se com cordialidade, na promoção do
bem-estar de todos.
6. Autotranscendência: expansão dos limites pessoais, levando-o
a desenvolver um exercício de ir além de seus interesses, para reconhecer o outro e o sagrado e a si mesmo.

Matriz de competências
e habilidades Socioemocionais

16 COMPETÊNCIAS + 43 HABILIDADES
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Nossos personagens - FUND I
Perfil
Extroversão, conectivo e comunicabilidade.

Características
Comunicativo, autoconfiante, aventureiro, tem iniciativa e espírito de liderança.

Foco de aprendizagem
Com ele, aprende-se a desenvolver a autoconfiança, mas necessita relacionar-se, em relação ao outro, com discrição
e mais altruísmo.

Rubinho

Perfil
Estabilidade emocional

Características
Centrado, tolerante, sonhador, discreto, pouco comunicativo e bem-humorado.

Foco de aprendizagem
Com ele, aprende-se a vivenciar a possibilidade de estabilizar-se emocionalmente com relação às frustrações e às
opiniões do outro, acreditando em sua capacidade e sendo persistente na realização das tarefas, mas necessita deixar
a rotina conservadora em favor de novas experiências, aproveitando o uso da imaginação e da fantasia.

Raquel

Perfil
Inovação e experiências

Características
Aberta a novas ideias, gosta de arte, não apegada à rotina, às vezes impulsiva.

Foco de aprendizagem
Com ela, aprende-se a pensar em novas maneiras de conhecer e enfrentar os desafios, mas necessita ser persistente,
não impulsiva e fazer planejamento.

Perfil
Sociabilidade

Características

Ana

Amável, compreensiva, altruísta, educada e sensível.

Foco de aprendizagem
Com ela, aprende-se a desenvolver atenção, confiança e sociabilidade, buscando relacionar-se com cordialidade,
promovendo o bem-estar de todos, mas necessita estabilizar-se emocionalmente frente às inconsistências das
relações pessoais e fatos do cotidiano.

Perfil

Suzana

Autotranscendente

Características
É amável, sabe ouvir os outros com atenção, dá palavras de encorajamento, é dedicada à oração e gosta de fazer uma
boa ação.

Foco de aprendizagem
Com ela, aprende-se a empatia, a confiança em Deus, a ajuda mútua. Precisa reconhecer que é bom também se valorizar
e se cuidar, para cuidar do próximo como de si mesma.

Perfil

Cauã

Consciente

Características
Ponderado, objetivo, discreto, detalhista e introvertido.

Foco de aprendizagem
Percebe-se capaz de realizações, delineando objetivos de vida e agindo com ponderação e empenho nas atividades que
desenvolve, mas necessita de mais espontaneidade, sociabilidade e proatividade, aproveitando as novas possibilidades.

Conheça nossa coleção completa
• Livro 1- Berçário e Maternal I
Volume 1:

Segurança
Volume 2:

Organização
Volume 3:

Alegria
Volume 4:

Segurança, Organização, Alegria

• Livro - Maternal II
Volume 1:

Criatividade
Volume 2:

Confiança
Volume 3:

Cuidado
Volume 4:

Criatividade, Confiança, Cuidado

• Livro - Maternal III
Volume 1:

Convicção
Volume 2:

Obediência
Volume 3:

Atenção
Volume 4:

Convicção, Obediência, Atenção

• Livro – 1º Período
Volume 1:

Iniciativa
Volume 2:

Veracidade

Volume 3:

Bondade
Volume 4:

Iniciativa, Veracidade, Bondade

• Livro – 2º Período
Volume 1:

Entusiasmo
Volume 2:

Discernimento
Volume 3:

Gratidão
Volume 4:

Entusiasmo, Discernimento, Gratidão

EI

> Livros de Histórias para
a Educação Infantil

ESTRUTURA DOS LIVROS
Série

Berçario e Maternal I
(0 a 2 anos)

Maternal II
(2 anos)

Maternal III
(3 anos)

1º período
(4 anos)

2º Período
(5 anos)

Fé

Segurança

Criatividade

Convicção

Iniciativa

Entusiasmo

Esperança

Organização

Confiança

Obediência

Veracidade

Discernimento

Amor

Alegria

Cuidado

Atenção

Bondade

Gratidão

Virtudes
Geradoras

As histórias de cada virtude se apresentarão em
livretos separados. Sendo assim, serão 4 livros por
série, distribuídas nas abordagens:

LIVRO 1 :)

LIVRO 3 :)

O enfoque das histórias será das virtudes relacionadas à Fé, contribuindo na formação da extroversão,
da comunicação, inovação e busca de novas experiências. A fé como uma forma motriz que impulsiona
o ser humano para fora, levando-o a encarar a vida
como um mundo de possibilidades.

O Amor trará um enfoque, às histórias, voltado ao
relacionamento com o outro. No reconhecimento
do próximo e na ação generosa. O exercício do amor,
como ação livre da vontade, está na base de todas as
ações virtuosas.

LIVRO 2 :)
Histórias das virtudes relacionadas à Esperança, sendo que o enfoque será da estabilização emocional e
da geração de reflexões críticas, de conscientização.
É a proposta de cuidar da espera interna, da tolerância e do controle de impulsos e emoções, buscando
um futuro que se apresente cheio de oportunidades.

LIVRO 4 :)
O livro de Ética Plena trará ainda a reflexão das 3 virtudes da série, a partir das histórias bíblicas, reconhecendo a transcendência do sujeito para além de si, no
exercício da fé, por considerarmos que o ser humano
existe na dimensão física, psíquica e espiritual.

1

> Livro do 1º ano Ensino Fundamental
02 volumes: Ética Comum + Ética Plena

ESTRUTURA TEMÁTICA DO LIVRO
Personalidade
Virtudes
Fé

Coragem

Esperança

Honestidade

Comunicação

Inovação e
experiências

Falar
Decidir
Agir

Desafios
Enfrentamento
Resiliência

Consciência

Confiança
Cidadania
Regras

Estabilidade
Emocional

Sociabilidade

Controle
Interno
Valores
Amor próprio
Ambiente
Cultura

Amor

Respeito

Transcendência

O outro
O sagrado
Tolerância

CRIANÇA DESSA IDADE
1º ano
A criança nessa faixa etária se desafia a enfrentar alguns
medos, busca reconhecer a diferenciação entre o certo e o
errado, bem como precisa aprender a assumir a responsabilidade pelos seus atos.
Por isso, o livro do 1º ano do ensino fundamental se orienta a promover a reflexão e ação da virtude da CORAGEM
com vistas a ajudá-la a vencer seus receios; da virtude HONESTIDADE, na proposição de reconhecimento da palavra
verdadeira, da ação justa da consciência que se constrói a
partir desses padrões, apoiando-a em assumir seus erros e
corrigi-los. Já a virtude do RESPEITO buscará reconhecer as
diversas dimensões para a construção de relacionamentos
edificantes, tais como o respeito a si, ao outro, ao ambiente,
às autoridades e ao sagrado.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
>>
De maneira articulada, será oferecida a contribuição de
formação às diversas características da personalidade, tais
como a Comunicação (Extroversão), a Inovação e Experiências (Abertura), Estabilidade Emocional, Consciência e
Sociabilidade, todas contribuindo para a mobilização das
competências socioemocionais.

Nesta etapa dá-se início ao processo de premiação
pela conclusão das virtudes
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> Livro do 2º ano Ensino Fundamental
02 volumes: Ética Comum + Ética Plena

ESTRUTURA TEMÁTICA DO LIVRO
Personalidade
Virtudes
Fé

Assertividade

Esperança

Desprendimento

Comunicação

Inovação e
experiências

Clareza
Posicionamento
Expressividade

Projetos e
Sonhos
Sinceridade

Consciência

Estabilidade
Emocional

Descarte
Finitude
Efemeridade

Adaptação
Valorização
Ressignificado

Amor

Generosidade

Sociabilidade

Transcendência

Mobilização
Ambiente
Cordialidade

Círculo Virtuoso
Felicidade
do outro

CRIANÇA DESSA IDADE
2º ano
A criança nessa faixa etária se desafia a reconhecer a importância do outro, da necessidade de se posicionar diante de
uma situação, ao fazer o controle de seus impulsos e assumir a responsabilidade por suas ações.
Por isso, o livro do 2º ano do ensino fundamental se orienta
a promover a reflexão e ação da virtude ASSERTIVIDADE
que contribuirá para o entendimento de seus sentimentos
e sonhos, expressando-os de maneira clara e respeitosa,
valorizando a sinceridade de um amigo e a possibilidade de
concordar ou discordar das questões, num exercício do autocontrole e autoconfiança. A virtude DESPRENDIMENTO
buscará ajudá-la a expandir o seu mundo ao interagir socialmente com laços fraternos, em desapego às coisas, exercendo o amor desinteressado pelas pessoas. Já a virtude da
GENEROSIDADE a ajudará a abrir mão de seus desejos em
função do outro, exercendo ações bondosas, desde a promoção de pequenas ações agradáveis, quanto à geração de
círculos virtuosos de generosidade.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
>>
De maneira articulada, será oferecida a contribuição de
formação às diversas características da personalidade, tais
como a Comunicação (Extroversão), a Inovação e Experiências (Abertura), Estabilidade Emocional, Consciência e
Sociabilidade, todas contribuindo para a mobilização das
competências socioemocionais.

Nesta etapa dá-se início ao processo de premiação
pela conclusão das virtudes
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> Livro do 3º ano Ensino Fundamental
02 volumes: Ética Comum + Ética Plena

ESTRUTURA TEMÁTICA DO LIVRO
Personalidade
Virtudes
Fé

Proatividade

Esperança

Temperança

Comunicação

Inovação e
experiências

Resol. Problema
Disponibilidade
Cidadania

Antecipação
Ideia
Prevenção

Consciência

Estabilidade
Emocional

Causa e
Consequência
Ponderação

Ação e reação
Autocontrole
Espera

Sociabilidade

Cumprimentos
Cordialidade
Etiqueta social

Amor

Gentileza

Transcendência

Plantar
Convivência
Amabilidade

CRIANÇA DESSA IDADE
3º ano
A criança nessa faixa etária esta em pleno desenvolvimento,
buscando ampliar seus horizontes, especialmente no aperfeiçoamento de seu senso de justiça.
Por isso, o livro do 3º ano do ensino fundamental se orienta a promover a reflexão e ação da virtude da PROATIVIDADE ao valorizar o comportamento de antecipação e
responsabilidade pelas próprias escolhas e que, para isso
deve aprender a controlar a força do impulso, numa síntese
do pensar a ação e agir, do apresentar o problema e a solução, do planejar e executar ideias, enfrentando obstáculos
com resiliência e criatividade. O trabalho com a virtude da
TEMPERANÇA irá ajudá-la a enfrentar o mundo que nem
sempre se mostra justo, aprendendo a lidar com as incoerências observadas, reconhecendo o lócus de controle,
equilibrando desejos e pensamentos, buscando a plenitude
de ação do domínio próprio. Já a virtude GENTILEZA valoriza a boa convivência, a etiqueta social, a importância dos
cumprimentos, o que contribuirá para que suas ações sejam
mais amáveis e cordiais.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
>>
De maneira articulada, será oferecida a contribuição de
formação às diversas características da personalidade, tais
como a Comunicação (Extroversão), a Inovação e Experiências (Abertura), Estabilidade Emocional, Consciência e
Sociabilidade, todas contribuindo para a mobilização das
competências socioemocionais.
Nesta etapa dá-se início ao processo de premiação
pela conclusão das virtudes
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> Livro do 4º ano Ensino Fundamental
02 volumes: Ética Comum + Ética Plena

ESTRUTURA TEMÁTICA DO LIVRO
Personalidade
Virtudes
Fé

Diligência

Esperança

Precaução

Comunicação

Inovação e
experiências

Regularidade
Manuais
Persistência

Trabalho
Disciplina
Adiamento

Consciência

Estabilidade
Emocional

Cuidado
Planejamento
Impacto

Cabeça e
Corpo
Calma

Amor

Deferência

Sociabilidade

Transcendência

Elogio
Tratamento
Reconhecimento

Reverência
Idoso
Autoridade

CRIANÇA DESSA IDADE
4º ano
A criança nessa faixa etária se desafia a ter maior controle de
si mesmo, da importância da iniciativa correta, de ampliar sua
capacidade de pensar antes de agir, e quando cometer erros,
de aceitá-los como parte de um processo de aprendizagem,
vencendo a atitude de exigir mais de si mesmo.
Por isso, o livro do 4º ano do ensino fundamental se orienta
a promover a reflexão e ação da virtude DILIGÊNCIA que
contribuirá para que desenvolva mais a sua habilidade de
planejar e organizar suas ações, se empenhando e usando
o tempo de maneira adequada, sempre prosseguindo, motivado e sem desistir. A virtude da PRECAUÇÃO se dará
numa ação cada vez mais consciente e cautelosa, reconhecendo que o corpo se faz integrado entre um pensamento
ponderado e a integridade física. Já a virtude da DEFERÊNCIA contribuirá para uma postura de respeito e consideração a uma autoridade, a um idoso, à fé que se professa, o que
evitará que o mundo seja construído com a indiferença, mas
que as ações sejam sempre motivadas por amor, dando a
cada um o devido reconhecimento. Esse querer bem, possibilita que todos se sintam mais felizes.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
>>
De maneira articulada, será oferecida a contribuição de
formação às diversas características da personalidade, tais
como a Comunicação (Extroversão), a Inovação e Experiências (Abertura), Estabilidade Emocional, Consciência e
Sociabilidade, todas contribuindo para a mobilização das
competências socioemocionais.
Nesta etapa dá-se início ao processo de premiação
pela conclusão das virtudes
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> Livro do 5º ano Ensino Fundamental
02 volumes: Ética Comum + Ética Plena

ESTRUTURA TEMÁTICA DO LIVRO
Personalidade
Virtudes
Fé

Determinação

Esperança

Tolerância

Comunicação

Inovação e
experiências

Compartilhar
Obstáculos
Equipe

Esportes
Inclusão
Consumo

Consciência

Estabilidade
Emocional

Diferenças
Processo
Suporte

Frustrações
Amizades
Autocontrole

Amor

Compaixão

Sociabilidade

Transcendência

Piedade
Empatia
Associação

Ação bondosa
Amigo
Vínculo

CRIANÇA DESSA IDADE
5º ano
A criança nessa faixa etária se desafia a ter maior envolvimento com o mundo dos adultos e adaptar-se a ele, bem
como desenvolver a organização de seu sistema de ação,
além de investir ainda mais resiliência para enfrentar possíveis temores.
Por isso, o livro do 5º ano do ensino fundamental se orienta
a promover a reflexão e ação da virtude DETERMINAÇÃO
que contribuirá para que desenvolva mais a sua habilidade
de planejar e organizar suas ações, demonstrando firmeza
no alcance de suas metas, reconhecendo que isso requer
empenho e disciplina. Com a virtude TOLERÂNCIA compreenderá a importância de reconhecer e respeitar as diferenças entre as pessoas, seja de raça, sexo, credo, cultura,
também se exercitando na tolerância de suas próprias frustrações e descobrindo maneiras de apoiar os que ainda se
encontram em desenvolvimento, como ele mesmo. É um
rico processo de autoconhecimento e exercício da empatia
e alteridade. Já a virtude da COMPAIXÃO o ajudará a reconhecer o escopo de uma ação que pensa para além de si
mesmo, indo ao encontro do outro e ampliando-se ainda
mais no reconhecimento do nós, culminando nesse exercício autotranscendente. Essa virtude viabiliza a ação da
compaixão piedosa, acolhedora e também reconhece os
amigos feitos nessa jornada.

Nesta etapa dá-se início ao processo de premiação
pela conclusão das virtudes

FUNDII

Você cresceu, e nossa turminha também!

ESTRUTURA TEMÁTICA DO LIVRO

PROJETO DE VIDA
O “BENE:) PROJETO DE VIDA” organiza atividades com os estudantes do ensino fundamental II, considerando os 4 anos de duração – podendo ser ofertado de 6º ao 9º anos ou ainda estendendo-o ao ensino médio, de tal forma que sejam capazes de reconhecer suas potencialidades e interesses, buscando um planejamento de vida para as suas diversas áreas: afetiva-emocional,
econômica-social, espiritual e profissional. Assim, estará mais apto às suas escolhas de itinerários formativos no ensino médio,
continuidade ao ensino superior e à própria condução de vida.
A estrutura do programa :)PROJETO DE VIDA, dialoga, nas séries, com o Programa :)FORMAÇÃO ÉTICA E SOCIOEMOCIONAL,
podendo ser ofertada conjunta ou separadamente.
Fará parte desse conjunto de proposições, a elaboração de atividades reflexivas e vivenciais, considerando: autoconhecimento;
capacidades e competências; mercado / profissão; família; influenciadores; sentido / significado; planejamento; diversas áreas da
vida; erros / frustração. Tudo isso atentando à idade dos estudantes e seu desenvolvimento bio-psicológico e moral.
Além da consistente base teórica e temáticas utilizadas no programa, ocorre ainda o atendimento de legislação específica BNCC
(Base Nacional Comum Curricular), que tornou obrigatória essa atividade, especialmente ao Ensino Médio.
Poderá ser ofertado de modo EXTENSIVO, sendo um módulo por ano, ou de modo INTENSIVO, em tempo menor, especialmente
dimensionado ao seu efetivo desenvolvimento (meses, curso, aos sábados etc).

FUNDAMENTAL I

CAPÍTULO

4
Ilustração: Renata Haddad

VAMOS JUNTOS!

PROBLEMATIZANDO
Você já ficou desanimado e alguém o ajudou a não desistir?
Alguém já o inspirou, ou seja, fez junto com você o que você não estava conseguindo fazer sozinho e, assim, tudo
deu certo? Como foi?
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O QUE SE
APRENDE
POR AQUI

ÉTICA

SOCIOEMOCIONAL

VIRTUDE
GERADORA

VIRTUDE

VALOR

FATOR DE
PERSONALIDADE

COMPETÊNCIA

HABILIDADE

Fé

Determinação

Inspiração

Extroversão

Percepção social

Colaboração /
Cooperação

EXPLORAR
VAMOS LÁ, NÃO DESISTA!
A aventura deste mês de férias seria bem
diferente. Raquel, Eduardo e Cauã participavam
de um acampamento como escoteiros mirins. Eles
estavam animados! Cada um arrumou a sua mochila
de acordo com as orientações do programa. Sabiam
que quanto menos peso, melhor! Objetos macios
seriam organizados próximos das costas e os mais
duros no fundo. Tudo com identificação. Vestiram
as roupas, os calçados, colocaram as faixas e o lenço
ao redor do pescoço. Lá encontrariam uma turma de
escoteiros.
– É uma ótima oportunidade de fazermos novos
amigos! – disse Raquel.
Durante o dia, haveria um desafio e, à noite,
ao redor da fogueira, teriam que contar às outras
equipes como foram as atividades.
Já no acampamento, a equipe de Eduardo
começou a narrativa de como tinha sido aquele dia:
– Em nossa competição de natação, precisaríamos
chegar ao outro lado do rio. Dois nadadores
iriam lado a lado e poderiam se ajudar caso fosse
necessário. Havia a marcação da prova, numa
diagonal do rio, e os salva-vidas estavam a postos.
Sabíamos que, dentro daquela área, a correnteza
era contrária na ida, e teríamos que ser fortes para
chegarmos à outra margem. Não foi fácil. Parece que
quanto mais você nada, mais não sai do lugar. Nadar
contra a correnteza foi dureza! Foi preciso muita
determinação para chegarmos lá. Numa certa hora,
meu companheiro de dupla ficou cansado e queria
desistir, mas já estávamos perto. Eu estendi a mão
para puxá-lo um pouco. Já na volta, foi moleza! Ao
nadar a favor da correnteza, parece que a água acaba
ajudando. É só bater os pés e os braços um pouco que
a gente vai longe, aproveitando o fluxo... Ganhamos
essa prova!
Raquel e Cauã estiveram na mesma equipe.
Cauã conhecia bem a região e os relatos eram muito
interessantes:
– Saímos pela mata para fazer o “fio amigo”. A
cada dez minutos, uma dupla saía e tinha que cumprir
a trilha marcada com um barbante branco em várias
árvores, dando a dica do percurso a seguir. A questão
é que, de repente, o fio acabava e, lá na ponta, havia

Ilustração: Renata Haddad

Lilian Neves

uma pista para descobrirmos onde o fio recomeçava.
A dica era sempre uma coordenada, com o norte
da prova marcado por uma rosa dos ventos. Os
fiscais de prova cobriam todo o percurso. Sabíamos
que eles estavam por ali, mas eles ficaram tão bem
escondidos que eu só consegui ver um deles perto
da entrada de uma gruta. O mais legal foi que Cauã
reconheceu um brejo que havia por perto e a gente
não atolou a bota na lama. Vimos outras duplas que
ficaram um tempão agarrados por lá. Mas nós não
parávamos. Fomos em passos firmes. Ultrapassamos
duas equipes! E também ganhamos a nossa prova!
– Puxa! – concordaram os amigos – Estamos
indo bem neste acamps!
– Agora o desafio é ver quem faz o marshmallow
mais bem assado nessa fogueira! – exclamou Eduardo.
– Eu preciso é de um repelente! – disse
Raquel, nem ligando para o espeto de guloseimas e
vasculhando a mochila atrás do creme que poderia
espantar aqueles inconvenientes mosquitinhos.
Ao som do violão e com direito a muitas risadas,
a noite ficou marcada na memória.
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INTERAGIR
• Trabalho em equipe – Trabalhos em equipe promovem ótimas oportunidades de colaboração.
Assim é possível ver um cuidando do bem-estar e da atividade do outro, dispondo-se a ajudar.
Ações de parceria podem render grandes amizades!

• Ao redor da fogueira – É bem comum a construção de fogueiras em acampamentos. Você já acampou? Já fez
fogueira? Já conversou ao redor da fogueira? É muito bom cultivar momentos de integração.

• Violão – Tocar violão pode trazer muita alegria em uma roda. Você sabe tocar algum instrumento musical? Gosta
de algum deles? Já teve experiências de integrar pessoas em volta do som de uma boa música tocada por alguém?
• Cabeça-dura – Diz-se que alguém é cabeça-dura quando não ouve ou não quer entender o que o outro está

Freepik

explicando. Nesse caso, isso não pode ser chamado de determinação, mas sim de teimosia.

FALANDO SÉRIO
A insistência será uma virtude quando a
meta desejada for para o bem. Por outro lado, a
insistência será inflexibilidade quando a pessoa não
souber se adaptar ou aceitar a negativa. Essa boa
medida requer ponderação.

DIVERTINDO-SE
ESCOTEIROS, PREPARAR!
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Autoria: Lilian Neves / Ilustração: Renata Haddad

Freepik

FIO DE CONVERSA

UMA CURTINHA
O SALMÃO CONTRA A CORRENTEZA
Deposiphotos

Wagno Bragança

Depois de um a quatro anos no mar, o salmão inicia
seu caminho de volta para o riacho de onde veio. Nadando
contra poderosas correntezas e saltando-as com sua forte
musculatura, o salmão aumenta sua velocidade diária para
superar a distância de centenas de milhas de sua casa.
O maior salmão do Pacífico, o chinook, possui, em
média, 36 centímetros e pesa 22 quilos. Ele sobe o rio
para desova, fazendo seu caminho através de corredeiras,
chegando a saltar cachoeiras de até 3 metros. O cardume
desova entre julho e agosto em riachos com fundo de
cascalho, onde a abundância de água potável manterá seus

ovos vivos. A fêmea faz seu ninho com a cauda, o macho
deposita o sêmen sobre os ovos e a fêmea cobre o ninho
com cascalho. Farão isso por quatro ou cinco vezes, até
que a fêmea coloque cerca de 14 mil ovos. Depois, ela fica
defendendo seu ninho. Os ovos se rompem entre cinco
a dez semanas, e os filhotes ou alevinos ficam ali até
alcançarem uns 4 cm, quando já se movimentam. Seus
corpos listrados fornecem uma camuflagem, e eles, então,
começam a migrar rio abaixo.
Haja determinação!

CONSOLIDAR
CONCEITO IMPORTANTE...
Firmeza e perseverança são duas aliadas da virtude da determinação. Assim,
a pessoa determinada possui uma vontade inquebrável de atingir seus objetivos
e tira sua motivação dessa fonte inesgotável de energia. Não tolera preguiça,
desalento ou falta de ânimo. O determinado conclui sempre todas as tarefas que
programou executar.
Rubens Cordeiro

39

i.pinimg.com

PENSAR COM ARTE
Arte: bordado
Faixa de escoteiro com as medalhas de mérito
Disponível em:
<https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?search=scout+badges&title=Special%3ASearch&go=Go#/media/File:Boy_Scout_merit_
badges.jpg>. Acesso em 26 dez. 2018.

Uma medalha é concedida a alguém que deu mostras
de um certo comportamento. Isso nos ajuda a pensar que
apenas saber o que é determinação ou qualquer outra virtude
não é suficiente para sermos virtuosos. Será preciso também
nos comportarmos de maneira determinada ou bondosa ou
corajosa...
Só que, na vida, não recebemos medalhas toda hora.
Apesar de ser bom receber um elogio ou uma recompensa, por
exemplo, pois isso é uma forma de reconhecimento de nossas
ações, não devemos ficar dependentes de sermos vistos a toda
hora. Isso pode gerar dependência. E se, por acaso, ninguém
nos reconhecer? Ficaremos sempre tristes?

CRIANÇA
NESTA IDADE

Busque melhorar
a cada dia!

TEM PERSPICÁCIA E SENSO DE JUSTIÇA
NAS RELAÇÕES PESSOAIS.

Ilustração: Diana Chacon

PERGUNTA DESAFIO
Qual é a fêmea do salmão? A salmoura ou a salmonela?
INGESTÃO DE ALIMENTOS CRUS OU MAL COZIDOS CONTAMINADOS POR FEZES DE ANIMAIS.
MERGULHAR CARNES OU OUTROS ALIMENTOS. SALMONELA É UMA BACTÉRIA QUE CAUSA INFECÇÃO INTESTINAL QUANDO SE FAZ A
NENHUMA DESSAS. SALMÃO É O NOME DO PEIXE – SEJA FÊMEA OU MACHO. SALMOURA É UM PREPARADO DE ÁGUA E SAL PARA SE

FAZ SENTIDO
O que mais gostei de aprender sobre isso foi…
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APLICAR
AÇÃO DO BENE:)

HÁBITO BOM

FOGUEIRA DA AMIZADE

ASSIM, MEU PRÓXIMO
HÁBITO BOM SERÁ:

Às vezes, precisamos ser determinados a
manter uma amizade de maneira saudável.
Temos que ser respeitosos sempre. Às vezes,
podemos ser líderes, outras vezes, temos que
aprender a deixar de querer que aceitem todas
as nossas opiniões e entrarmos num consenso.
Faça uma linda fogueira da amizade com os
gravetos que possuem (ver folha anexa). Escreva,
nos gravetos, palavras de determinação, de
metas e de amizade. Depois, montem a fogueira
de sua sala e a decorem com um “fogo” que irá
aquecer tudo isso!

FAZER COM.

• Serei animado e servirei de
inspiração a outros.

• Ajudarei meu colega a cumprir sua
meta.

• Serei perseverante na busca dos
objetivos.

IR ATÉ O FIM

Lilian Neves

Se tenho um desafio, não vou desistir
Resolvo o problema, vou até o fim.
Se me encontro com uma meta,
Me empenho pra valer, afinal,
Esse resultado muito me interessa!
Se vou ajudar alguém, mesmo que eu
esteja cansado
Não desanimo, pois sei que, assim,
apoio um necessitado.

Se enfrento correnteza,
Só me vale a certeza
De que com uma certa braveza
Contudo, sem aspereza,
Alcanço metas saudáveis,
E vou curtir a natureza!
Seja para nós, para você ou só
pra mim,
Sou determinado e vou até o fim.

EM UMA PALAVRA
Quando penso sobre o que fiz, renovo a importância do que aprendi. Isso me
ajuda a valorizar o bem que foi realizado. Penso que nossa “Ação do Bene:)” foi…
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ATIVIDADES
VOCÊ E SUA EQUIPE PRECISARÃO PENSAR EM COMO FARÃO
A FOGUEIRA QUANDO O SOL SE PUSER.
123O que vocês precisam saber para construírem uma fogueira em um acampamento? Quais são os
cuidados que precisam tomar?

Olhando o símbolo dessas medalhas de mérito distribuídas no escotismo, tente inferir a que se
destinariam cada uma delas. Ao final, use este círculo para desenhar uma medalha de mérito que
poderia ser concedida a quem demonstrou DETERMINAÇÃO!
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Depositphotos

Cite três objetivos para se fazer uma fogueira em um acampamento.

AVALIAR
Um continuum é uma linha que não tem início ou fim, mas que pode ser lida pelos extremos aos
quais se direciona.
Classifique, no contínuo, algumas palavras que foram apresentadas neste capítulo, de acordo com
as instruções:

• Quando a palavra se relacionar a uma virtude (do bem), coloque-a à direita.
• Quando a palavra se relacionar a algo prejudicial, coloque-a à esquerda.

Freepik

• Quando a palavra puder ser relacionada de ambas as formas, centralize-a.

CABEÇA-DURA
FOCO
INFLEXIBILIDADE
INSISTÊNCIA
DEDICAÇÃO
PERSISTÊNCIA
TEIMOSIA
DETERMINAÇÃO
OBSTINAÇÃO

PREJUDICIAL

VIRTUOSO
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“

Você acabou de conhecer um pouco do Bene,
um programa desenvolvido por um Núcleo
de Pesquisas em educação, que irá contribuir
para o desenvolvimento ético
e socioemocional de cada estudante
de sua escola.

“

Agende uma visita. Nossa equipe de
consultores irá até você.

Estamos prontos para contribuir na formação
das competências socioemocionais.
+55 (31) 3429.7390

| 99972.81340
contato@programabene.com.br
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