


O Programa Bene:) Projeto de Vida tem como obje�vo conduzir estudantes a reflexão 
gradual de uma construção de futuro, a par�r de um movimento interno ao desenvolver o 
seu autoconhecimento, movimento lateral ao reconhecer suas origens familiares e 
comunitárias, e externo prospec�vo através da exploração de possibilidades e 
reconhecimento de mundo. Nesse propósito, o programa irá favorecer a iden�ficação de 
ap�dões e potenciais, auxiliando-os na tomada de decisão em relação à vida pessoal e 
profissional. Um relevante passo que antecede a escolha do I�nerário Forma�vo, previsto 
pela BNCC no Ensino Médio. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como legislação educacional obrigatória às 
ins�tuições de ensino, nos apresenta o Projeto de Vida como "a possibilidade de 
arquitetar, conceber e plasmar o que está por vir. O ser humano tanto pode idealizar uma 
bomba, quanto a cura para uma doença. As escolhas dos estudantes decorrem de 
influências intrínsecas e/ou extrínsecas e, no que tange ao apoio da escola, do 
compromisso de seus atores com a é�ca, a ciência tanto pode atender aos interesses 
mercadológicos, estando a serviço do consumo desenfreado, da compe��vidade e das 
guerras, quanto do cole�vo, visando a paz, a lucidez e o bem comum". 

Sendo assim, reconhecemos que é preciso orientar a nova geração na construção do seu 
Projeto de Vida, levando ao jovem textos reflexivos e ações prá�cas de pesquisa e 
intervenção ao contexto que lhe é próximo. 

Para isso, o Ins�uto Hexis desenvolveu uma matriz de competências e habilidades 
socioemocionais numa fundamentação teórica que sustenta a elaboração de todo 
material e estratégia educa�va, com vistas à promoção da transformação de indivíduos e 
sociedade.  Aos estudantes será rica a oportunidade de planejar-se como cidadão desse 
mundo em movimento, século XXI.

O Bene:) Projeto de Vida valoriza a diversidade de saberes e vivências culturais e apropria-
se de conhecimentos e experiências que possibilitam ao estudante entender ainda as 
relações próprias do mundo pessoal, social, acadêmico e do trabalho, a fim de que faça  
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, 
autonomia, consciência crí�ca e responsabilidade.
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O Programa Bene:) Projeto de Vida possui duas temporadas, ou coleções, 
que podem ser oferecidas de forma independentes ou complementares. 

A primeira temporada é composta de cadernos temá�cos e se des�na a 
estudantes de 11 a 18 anos, preponderantemente. Nessa temporada, 
que se faz a par�r de uma metodologia exploratória, intera�va e 
vivencial, 12 temas serão tratados de maneira autorreflexiva, contextual 
e prospec�va. Por isso, o nome da coleção: “IT'S MATTER”, ou esses são 
temas que realmente importam! 

Os 12 cadernos abordam os temas: Origens, Interesses, Ap�dões, Mundo 
e diversidade, Tempo e tendências, Profissões, Minha vida afe�vo-
emocional-espiritual, Minha vida econômico-polí�co-sócio-ambiental, 
Minha vida profissional, Empreendedorismo, Life long educa�on, Meu 
projeto IKIGAI de vida.  Cada caderno pressupõe a carga horária de 2h de 
a�vidades, podendo ser 50% aplicado à distância (EAD). 

1ª TEMPORADA 
COLEÇÃO “IT'S MATTER!” 

A segunda temporada do Bene:) Projeto de Vida é composta por dois livros 
principais e cadernos extras, e se des�nam a estudantes de ensino médio, 
jovens em idade média entre 15 e 25 anos. A metodologia nessa 
temporada visa a reflexão, ação e tomada de decisão. 

Nessa coleção, as dimensões da É�ca + Desenvolvimento Humano + 
Profissional + Universitária se elaboram em reflexões e propostas de ação, 
ar�culadas em 10 capítulos de abordagens integradas. Cada livro 
pressupõe a carga horária de 40h. 

2ª TEMPORADA 
COLEÇÃO ETHOS



o projeto de vida

PERSONAGENS 

A Turma do Bene:) Ana, Cauã, Eduardo, Rubinho, Raquel e Suzana, já adolescentes, par�cipam dos contextos 
do Bene:) Projeto de Vida, atuantes de acordo com os perfis comportamentais que apresentam. Eles 
também par�cipam intensivamente do Programa Bene:) de Formação É�ca e Socioemocional, 
complementar ao trabalho com Projeto de Vida.  

MATRIZ CONCEITUAL 

O Bene:) Projeto de Vida se fundamenta nos estudos da é�ca, do 
desenvolvimento de personalidade e suas emoções, nos pressupostos do 
desenvolvimento humano e nas con�ngências socioculturais que exigem 
um cidadão com competências próprias ao mundo do século XXI. 

A 1ª TEMPORADA BENE:) PROJETO DE VIDA - COLEÇÃO “IT'S MATTER!”

RECURSOS METODOLOGICOS UTILIZADOS 

Os cadernos do Bene:) Projeto de Vida, 1ª. Temporada, se elaboram a 
par�r de recursos metodológicos exploratórios, intera�vos e vivenciais. 
Assim, tanto o estudante desenvolve seu autoconhecimento, 
explora suas origens, grupos sociais e realiza pesquisas de 
ampliar seu repertório sobre os temas quanto interage com os 
seus colegas, numa interação vivencial aos conceitos que estão 
sendo trabalhados. Há ênfase das a�vidades cole�vas numa 
metodologia conhecida como CAV - Ciclo de Aprendizagem vivencial.  

Com o CAV, pretende-se:

1. A vivência, onde os estudantes interagem e tomam decisões reais;
2. O relato, em que iden�ficam sen�mentos e reações que ocorreram na vivência;
3. O processamento da vivência, em se faz a reflexão e avaliação do que 
vivenciado e se recebe feedback dos colegas envolvidos no processo; 
4. A generalização, quando se extrapola a vivencia e faz inferências do 
mundo real, do dia a dia e começam a acontecer insights; 
5. A aplicação, que está diretamente relacionada ao compromisso pessoal  de 
mudança de comportamento, a�tudes e ações que sejam necessárias e foram 
iden�ficadas a par�r da vivência.  

Desta forma estamos acionando a razão e a emoção, es�mulando o hemisfério 
esquerdo e direito a trabalharem harmoniosamente, com maior possibilidade 
de equilíbrio e tomadas de decisão sa�sfatórias. Para a aplicação do CAV são 
u�lizados jogos estruturados e dinâmicas de grupo. Os bene�cios desta 
metodologia são: 
 
- Favorecer o autoconhecimento, permi�ndo a iden�ficação pessoal 
de pontos fortes e pontos de melhoria; 
- Sinalizar o rumo individual para aperfeiçoamento pessoal e escolar; 
- Favorecer a conscien�zação do estudante e da turma para a necessidade 
do autodesenvolvimento.



estrutura

O Programa Bene:) Projeto de Vida foi elaborado em 12 cadernos temá�cos, divididos em módulos a 
cada 3 exemplares. Assim, fica possível a organização da oferta de cada escola, de acordo com as 
séries e carga horária des�nada ao trabalho com o desenvolvimento do por�ólio.

Caso o estudante inicie seus estudos a par�r do 2o. módulo, em diante, orienta-se que ele realize 
também um caderno introdutório que é uma síntese dos 3 primeiros cadernos, por serem 
fundamentais ao início desse exercício de autoconhecimento.

módulo 1 
cadernos:

1. Minhas Origens

2. Interesses

3. Aptidões

7. Aspectos Afetivos, Sociais e Espirituais 

8. Aspectos Econômicos, Políticos 

e Socioambientais

9. Aspectos Da Minha Vida: Profissional

módulo 2 
cadernos:

módulo 3 
cadernos:

módulo 4 
cadernos:

4. Mundo e Diversidades

5. Tempo e Tendências 

6. Profissões 

10. Empreendedorismo

11. Life Long Education

12. “Mapa Do Meu Projeto De Vida”



estrutura
Cada caderno compreende três etapas em sua metodologia, sendo: 

1) A�vidade Preparatória 

O estudante deverá ser orientado à realização dessa a�vidade com antecedência ao encontro 
cole�vo presencial (ou virtual se aplicável), uma vez que solicita uma reflexão antecipada sobre 
questões pessoais ou de exploração ao conceito. 

2) Encontro Cole�vo 

O educador integrará os exercícios realizados pelos estudantes de forma preparatória e ainda 
aprofundará os conceitos. Há a sugestão de uma dinâmica vivencial, mas que, por estar mais 
voltada a encontro presenciais, poderá ser adaptada pelo professor ao meio remoto.

3) Pós-encontro 

Se trata de mais algum texto de leitura ao estudante e a resposta de um quiz, 
em meio digital, para teste dinâmico. Os resultados desses testes serão, 
ao final do processo, disponibilizados aos estudantes, que poderão 
acompanhar e construir sen�do ao seu Projeto de  Vida!

PORTFÓLIO FÍSICO

Os módulos contêm grampos externos para possibilidade de encarte em 
fichário do estudante, (de aquisição própria). É importante encorajá-los 
à organização desses cadernos, a fim de montarem o seu por�ólio completo 
do Projeto de Vida! 

Os módulos também estarão disponibilizados de forma online na 
Plataforma BENE:) em meio digital. As orientações para acesso estão 
em anexo, como também as orientações para realização do QUIZ.

ORIENTAÇÃO AO EDUCADOR

Para condução e execução do Projeto de Vida, serão disponibilizadas 
orientações aos educadores, contendo explicação das dinâmicas, 
ques�onários que os estudantes responderão na plataforma, dentre outras. 
Também teremos um vídeo explica�vo para a u�lização. 

O Ins�tuto Hexis deseja que esta ferramenta seja de grande 
u�lidade para a formação de uma geração preparada 
aos desafios contemporâneos.
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