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E-BOOK: APROFUNDANDO O NOVO ENSINO MÉDIO COM O LIV

O objetivo desse material é descomplicar o Novo Ensino Médio e 
apresentar reflexões e caminhos sobre as temáticas socioemocionais 
propostas por ele, entendendo a jornada de desenvolvimento do aluno 
por completo. Correlacionamos, também, essas temáticas com o cur-
rículo já proposto e desenvolvido pelo LIV em escolas por todo o Brasil. 
Esperamos que o conteúdo seja inspirador!

CONHEÇA O LIV - LABORATÓRIO INTELIGÊNCIA DE VIDA

LIV é o programa que desenvolve o pilar socioemocional nas escolas de todo o 
Brasil, criando espaços de fala e de escuta para ampliar a compreensão de si, 
do outro e do mundo. 

A proposta do LIV é fortalecer um espaço seguro na escola, no qual a escuta 
e a fala são as principais ferramentas, desde a Educação Infantil até o Ensino 
Médio. A partir de um planejamento pedagógico estruturado, tem a preocupa-
ção de sempre dialogar com a linguagem e os interesses dos alunos, enten-
dendo as particularidades de cada faixa etária.

As aulas de LIV ocorrem uma vez por semana na grade curricular e alcançam 
toda a comunidade escolar por meio de propostas e materiais pensados 
também para professores e famílias. Esse movimento auxilia na criação de 
um pilar socioemocional que promove, a todos os envolvidos com a escola, 
uma nova linguagem que tem como centro a reflexão e o questionamento, não 
existindo respostas “corretas” ou “esperadas” e, sim, o debate e a escuta.

Presente em 350 instituições de ensino em todo o Brasil, junto a mais de 200 
mil alunos, o LIV disponibiliza para as escolas parceiras diversas ferramentas, 
como a capacitação contínua de professores e coordenadores, assessoria in-
dividual com equipe de psicólogos e pedagogos especializados em diferentes 
temáticas, ações de marketing, aplicativo para famílias e o Portal LIV. Buscan-
do levar a educação socioemocional para todos, o LIV também proporciona 
uma série de conteúdos gratuitos sobre o tema nos meios digitais. 

WWW.INTELIGENCIADEVIDA.COM.BR/PT/

https://www.youtube.com/channel/UC9KKf5hAMcYjgAc0V3CVE9w
https://www.instagram.com/laboratoriointeligenciadevida/
http://www.inteligenciadevida.com.br/pt/
https://www.linkedin.com/company/inteligenciadevida/
https://www.facebook.com/laboratoriointeligenciadevida
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Acompanhar jovens em sua última etapa da Educação Básica, o Ensino Médio, tem 
sido um grande desafio para escolas e educadoras em geral. É uma fase na qual os 
estudantes estão vivendo transformações corporais e em toda a vida, próximos da 
realização de grandes escolhas sobre o futuro pessoal e profissional. Já para a escola, 
o cenário sugere uma quantidade imensa de informações e conteúdos para ensinar, 
em um mundo super tecnológico e veloz. Algumas perguntas surgem: Como engajar 
as turmas? Como ajudar e acolher a ansiedade dos alunos e alunas? Como aumentar 
suas possibilidades em um mercado de trabalho tão competitivo? 

Se já existiam dúvidas, o anúncio do Novo Ensino Médio, proposto a partir de 
documentos legislativos homologados entre 2017 e 2018, assim como o lançamento 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2018, provocou novos debates e 
intensificou a necessidade de instrumentos e estratégias estruturadas e criativas que 
auxiliem na formulação de um currículo alinhado com as diretrizes propostas. 

O desenvolvimento de competências socioemocionais, visando a autonomia e 
a cidadania na construção do Projeto de Vida dos estudantes, é uma das grandes 
propostas que devem ser asseguradas no Novo Ensino Médio.

Entretanto, o tema não é novidade para quem já nos acompanha há alguns anos. As 
competências socioemocionais sempre fizeram parte dos objetivos do Laboratório 
Inteligência de Vida (LIV). Acreditamos que, para auxiliar nesta construção, é preciso 
estimular a escuta empática, exercitar o pensamento crítico, o autoconhecimento e o 
cuidado com as relações com os outros e com o mundo desde a Educação Infantil, de 
maneira intencional para cada faixa etária.

Somamos então a nossa experiência criativa e de organização de processos educativos 
estruturados com a consultoria realizada pelo grupo Eleva Educação com Eduardo 
Deschamps, membro e ex-presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE) e ex-
Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina. Elaboramos este guia no intuito 
de auxiliar você e a sua escola na adaptação ao currículo do Novo Ensino Médio, 
facilitando a compreensão e aplicação desse processo de mudanças.

APROXIME-SE E BOA LEITURA!
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O QUE MUDOU PARA O 

NOVO ENSINO MÉDIO?

COMO O ENSINO MÉDIO ERA ANTES?

NOVO ENSINO MÉDIO!

ANUAL
MÍNIMO:

800
HORAS

ANUAL
MÁXIMO:

1800
HORAS

MÍNIMO:

2400
HORAS

Arcabouço curricular único 
para todos os estudantes.

*Além do currículo comum a todo o 
território nacional, em algumas escolas 
e regiões a equipe pedagógica poderia 
acrescentar ao conteúdo pragmático 
questões regionais ou ainda disciplinas 
técnicas e/ou profissionalizantes.

Mínimo de 2400 horas ao 
final dos 3 anos.

A PARTIR DE 2022:

1400 
HORAS

MÍNIMO:

3000
HORAS

Arcabouço curricular 
mais flexível para os 

estudantes.

Formação Geral Básica 
- Repleta de objetos 
de conhecimentos 

comuns presentes na 
Base Nacional Comum 

Curricular. 

 Itinerários Formativos - 
Composto por objetos de 

conhecimento de diferentes 
áreas do conhecimento e/ou 

formação técnica. 

Mínimo de 
3000 horas ao 

final dos 3 anos.



O Novo Ensino Médio tem como cerne a reformulação estrutural curricular desta 
etapa, visando estabelecer um currículo mais flexível, atraente e com vivências 
articuladas às demandas contemporâneas de forma a garantir a formação integral 
das juventudes. 

Até então, todos os alunos de uma mesma escola tinham exatamente o mesmo 
formato de Ensino Médio, com disciplinas iguais e obrigatórias, e a experiência 
acadêmica baseada em uma carga horária fixa, destinada a essas disciplinas. A 
partir da reforma, as mudanças principais trazem como referência o Ensino Médio 
de países do exterior, como os Estados Unidos e a Finlândia, onde o aluno tem uma 
maior liberdade de escolha entre as áreas do conhecimento nas quais gostaria de se 
aprofundar ao longo dos anos.

O objetivo principal desse novo formato é que os jovens saiam da escola com um 
preparo mais técnico e profissional, podendo, se desejarem, ingressar no mercado 
de trabalho. Para que isso seja possível, o currículo foi adaptado a uma carga horária 
mínima de 3000 horas – ao longo dos anos desse segmento – divididas de forma que: 
no máximo 1800 sejam direcionadas para disciplinas obrigatórias, comuns a todos, 
chamadas de Formação Geral Básica; e 1200, ou mais,  possam ser escolhidas pelo 
aluno, de acordo com seus interesses pessoais e profissionais, para aprofundamento 
do conhecimento, no que se nomeou como Itinerários Formativos.

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA - É a parte obrigatória e comum 
a todos os estudantes que visa desenvolver competências, 
habilidades e objetos de conhecimento por meio das seguintes 
áreas, previstas pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC): Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e 
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
e Ciências Humanas e Sociais aplicadas.  A carga horária 
máxima para esta etapa é de 1800 horas. 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS - É a parte flexível curricular, ou 
seja, que pode ser escolhida pelo estudante, com o  objetivo de 
aprofundar e ampliar aprendizagens em uma ou mais áreas 
de conhecimento e/ou na formação técnica. A carga horária 
máxima para esta etapa é de 1200 horas ou mais. O aluno 
poderá cursar um ou mais Itinerários Formativos de forma 
concomitante ou sequencial. 
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ITINERÁRIOS FORMATIVOS

As escolas têm autonomia para criar quantos itinerários preferirem, bem como seus 
respectivos currículos. Os itinerários devem se encaixar em uma ou mais áreas do 
conhecimento: Linguagens (Português, Inglês, Artes e Educação Física), Ciências 
da Natureza (Biologia, Física e Química), Ciências Humanas e Sociais (História, 
Geografia, Sociologia e Filosofia) e Matemática. Também é possível ter um itinerário 
voltado para Formação Técnica. Alguns exemplos de itinerários seriam: “Medicina 
e Saúde” na área de Ciências da Natureza e “Comunicação e Mídias” na área de 
Linguagens. 

Não é necessário que a escola ofereça itinerários em todas as áreas, mas é 
extremamente importante conhecer a demanda dos estudantes para que eles 
encontrem opções que façam sentido e ajudem no seu engajamento. 

Apesar da liberdade para a elaboração dos currículos dos itinerários, todos devem 
ser estruturados a partir de pelo menos um dos quatro eixos: Investigação Científica, 
Mediação e Intervenção Sociocultural, Processos Criativos e Empreendedorismo. 

Tais eixos estruturantes visam integrar e integralizar os diferentes 
arranjos de Itinerários Formativos, bem como criar oportunidades para 
que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente 
associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação 
pessoal, profissional e cidadã. (BRASIL, 2018) 

Para facilitar, vamos retomar o exemplo do itinerário “Comunicação e Mídias”. Ele 
fica dentro da área de conhecimento “Linguagens” e pode ser estruturado a partir 
do eixo “Mediação e Intervenção Sociocultural”, com aulas que promovem análise 
e intervenção na vida pública com projetos como uma rádio comunitária, e do eixo 
“Processos Criativos”, cujas atividades das disciplinas estimulem a capacidade de 
invenções de novos caminhos e formas de se comunicar.  

Em resumo, os itinerários possuem os seguintes objetivos: 

• Aprofundamento das aprendizagens relacionadas às competências gerais, às 
Áreas de Conhecimento e/ou à Formação Técnica e Profissional 

• Consolidação da formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia 
necessária para que realizem seus Projetos de Vida.

• Promoção da incorporação de valores universais, como ética, liberdade, 
democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.

• Desenvolvimento de habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de 
mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, 
seja na escola, seja no trabalho, seja na vida. 

PORTARIA N0 1.432, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
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O novo modelo de Ensino Médio propõe uma visão integral da formação dos 
estudantes, contemplando não apenas os conteúdos formais exigidos em diferentes 
avaliações, mas também os aspectos éticos e sociais imprescindíveis para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso, além do aumento da carga horária 
e da possibilidade de realizar um ensino híbrido, o novo Ensino Médio e a BNCC 
prevêem o Projeto de Vida em todas as séries do Ensino Médio.
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DESCOMPLICANDO 

O PROJETO DE VIDA
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O Projeto de Vida é um componente obrigatório da etapa do Ensino Médio e 
convida a escola a proporcionar para o estudante um espaço de promoção de um 
olhar integral sobre si, sua trajetória e seus  objetivos, levando em consideração os 
múltiplos contextos sociais, juventudes e realidades. 

Segundo a BNCC, o projeto visa, através do desenvolvimento da consciência crítica, 
da criatividade, da autonomia e da responsabilidade; a construção e reconstrução 
da própria identidade; a tomada de decisões éticas e fundamentadas; e  maneiras de 
enfrentar os novos desafios presentes na contemporaneidade. 

A intenção é que os estudantes sintam-se protagonistas das suas histórias e que 
compreendam que os aspectos pessoais e sociais podem interferir, auxiliando ou 
não, nesse processo de construção de suas escolhas, presentes ou futuras.
A proposta pedagógica do LIV para o Ensino Médio é voltada para o desenvolvimento 
do Projeto de Vida, como estipulado pela nova configuração apresentada acima. E foi 
organizada a partir de três eixos: “COMO EU ESTOU?”, “O QUE ME MOVE?” 
e “PARA ONDE EU VOU?”. 
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Essa divisão temática está alinhada com as demandas mais significativas de cada 
série, porém algumas questões são e serão pertinentes ao longo de toda a trajetória 
da vida de qualquer pessoa. Por isso, abordamos, ao longo dos três anos, temáticas 
como: autoconhecimento, relações familiares, responsabilidade social e tomada de 
decisão saudável.

Na primeira série, com a temática “Como eu estou?”, alinhada com a concepção de 
“Mentalidade de Crescimento”, de Carol Dweck, os estudantes têm a oportunidade 
de entender que podem sempre mudar e aprender, ou seja, suas capacidades não 
estão pré-fixadas. Assim, a partir de um trabalho de autoconhecimento, cada um 
é capaz de identificar quais são seus pontos fortes e quais são aqueles que ainda 
querem e ou precisam desenvolver ao longo do Ensino Médio. 

Para ajudar no engajamento, criamos duas propostas audiovisuais: vídeos com 
relatos de personalidades brasileiras sobre suas trajetórias e escolhas (“Cases”) 
e a série “Rodando o Brasil”. Somadas às dinâmicas realizadas em sala, as duas 
apresentam perspectivas complementares.

Nos Cases, os alunos acompanham as trajetórias e desafios de personalidades 
que atingiram seus objetivos profissionais. Já em Rodando o Brasil, transeuntes 
de diferentes cidades do país são convidados a responderem perguntas sobre si, 
sobre a escola, a família e o mundo. As perguntas são as mesmas, mas as respostas 
ilustram a diversidade de possibilidades que podemos nos deparar no cotidiano.  

Confira o trailer a seguir para saber mais:
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https://www.youtube.com/watch?v=mtYbWVZ3wgc&list=PLhKTAtbZCNnGi5dhe7tK9beQqlRNmioHA
https://www.youtube.com/watch?v=mtYbWVZ3wgc&list=PLhKTAtbZCNnGi5dhe7tK9beQqlRNmioHA
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Na segunda série do Ensino Médio, com o eixo norteador “O que me move?”,  
mergulhamos na reflexão sobre as escolhas, pessoais e profissionais, considerando 
os limites e responsabilidades que cada uma delas  impõe, explicando, inclusive, que 
até mesmo o fato de não escolher é uma escolha e tem consequências. 

Família e amigos, relação com o corpo, preconceitos, manejo emocional e profissões 
são os contextos temáticos para que as escolhas sejam trabalhadas, a partir de 
discussões, dinâmicas e vídeos exclusivos elaborados pelo LIV em parceria com a 
YouTuber Jout Jout e o grupo Memoh.  
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LIV COM JOUT JOUT

LIV COM MEMOH

https://www.youtube.com/watch?v=UBONIMvJA9o&list=PLhKTAtbZCNnGi5dhe7tK9beQqlRNmioHA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EOjJqnNIgpA&list=PLhKTAtbZCNnGi5dhe7tK9beQqlRNmioHA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UBONIMvJA9o&list=PLhKTAtbZCNnGi5dhe7tK9beQqlRNmioHA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EOjJqnNIgpA&list=PLhKTAtbZCNnGi5dhe7tK9beQqlRNmioHA&index=3


Finalizamos o material do Ensino Médio com a pergunta “Para onde vou?”, na 
terceira série. Neste ano, os alunos percorrem as principais temáticas comuns aos 
jovens nesse período, de acordo com uma pesquisa realizada com escolas parceiras 
do LIV pelo Brasil, tais como: profissão e carreira, autoconhecimento, despedida 
da escola e dos amigos, corpo, cuidado, ansiedade e gestão de tempo. Todas essas 
temáticas serão abordadas tanto na perspectiva coletiva, através de dinâmicas 
e discussões, quanto na individual, com a oferta de estratégias práticas que irão 
auxiliar neste momento repleto de afazeres e desafios. 

Além disso, na série de vídeos “Ano que Vem”, filmada pelo LIV, convidamos jovens 
para contarem suas histórias reais sobre a experiência do ano posterior à formatura 
do Ensino Médio. Ajudando, assim, as turmas a ampliarem as possibilidades 
sobre seus futuros, bem como podendo contribuir para diminuir a ansiedade do 
que vem pela frente, tendo em  vista que os jovens do documentário, apesar de 
estarem na mesma etapa da vida, convivem com desafios da contemporaneidade, 
possibilidades e recursos muito distintos ao traçarem estratégias e caminhos para 
suas vidas.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hcu5U3UA4jQ&list=PLhKTAtbZCNnGi5dhe7tK9beQqlRNmioHA&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Hcu5U3UA4jQ&list=PLhKTAtbZCNnGi5dhe7tK9beQqlRNmioHA&index=5
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LIV E PROJETO DE VIDA: 
ONDE ENCAIXAR NO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO?

Incluir o Projeto de Vida no currículo do Ensino Médio é um dos desafios das escolas 
brasileiras. Como apresentado anteriormente, ele é um componente obrigatório, 
sendo assim, poderia fazer parte da Formação Geral Básica. Porém, isso acarretaria 
em uma diminuição de carga horária das demais disciplinas obrigatórias. 

Abaixo está a nossa sugestão, incluindo a proposta estruturada do LIV para o 
Ensino Médio como componente obrigatório em todos os Itinerários Formativos.  
Dessa maneira, contemplando, de forma profunda e fluída, o Projeto de Vida em 
todo o Ensino Médio e cumprindo a Portaria N0 1432, que estabelece os Referenciais 
Curriculares para a Elaboração de Itinerários Formativos. Vamos entender melhor 
como essa estrutura funciona?

Se a sua escola oferece 4 trilhas diferentes de Itinerários Formativos (como no 
exemplo abaixo: “Medicina e Saúde”, “Informações Tecnológicas”, “Modelos 
Políticos Econômicos” e “Indivíduo e Sociedade”), contendo 5 disciplinas cada, 
uma delas será o LIV e será comum a todas as trilhas. Recomendamos, ainda, que a 
escola organize uma grade em que essa aula possa ser realizada com a turma toda 
junta, mesmo que ela se separe nas demais aulas de Itinerário.

COMPONENTE 1 
LIV

COMPONENTE 2A

COMPONENTE 4C

COMPONENTE 2B COMPONENTE
ELETIVA I

COMPONENTE
ELETIVA II

COMPONENTE 4D COMPONENTE 4E COMPONENTE 4F

COMPONENTE 3A

COMPONENTE 5C

COMPONENTE 3B

COMPONENTE 5D COMPONENTE 5E COMPONENTE 5F

COMPONENTES 
ELETIVOS COMUNS A 

TODOS OS ITINERÁRIOS

COMPONENTE OBRIGATÓRIO 
COMUM A TODOS 
OS ITINERÁRIOS

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS

MEDICINA E SAÚDE
INFORMAÇÕES 
TECNOLÓGICAS

MODELOS POLÍTICOS 
ECONÔMICOS

INDIVÍDUOS E
SOCIEDADE

EXEMPLO DE ORGANIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS DOS ITINERÁRIOS
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As propostas e recursos que o LIV oferece podem trazer um impacto muito 
significativo para o percurso dos Itinerários, tanto na escolha da área de 
conhecimento quanto no processo de seu aprofundamento, pois fortalece a 
autonomia e pensamento crítico dos alunos. 

Além disso, o LIV pode ser facilmente encaixado como uma das disciplinas do bloco 
dos Itinerários Formativos, tendo em vista que suas atividades são organizadas de 
acordo com os eixos estruturantes. 

É importante ressaltar, contudo, que, considerando a especificidade de cada escola 
e a flexibilidade assegurada pelo documento acima citado, há outras maneiras 
de incorporar o material à grade curricular do Novo Ensino Médio. O LIV possui 
uma equipe de consultoria pedagógica que está à disposição para pensar essa 
organização junto ao corpo docente e coordenação de todas as instituições já 
parceiras e também das que desejam ter o LIV como pilar socioemocional.
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A PRESENÇA DOS EIXOS ESTRUTURANTES NOS MATERIAIS DO LIV

Além de ser utilizado para o desenvolvimento do Projeto de Vida, o LIV estimula, 
de maneira transversal, desde os Anos Finais do Ensino Fundamental, o 
desenvolvimento de habilidades que auxiliarão os estudantes a compreenderem 
e exercitarem as propostas  presentes nos eixos estruturantes dos Itinerários 
Formativos.

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA - Este eixo tem como cerne 
o desenvolvimento dos estudantes no sentido que 
compreendam, analisem, investiguem a realidade e 
apliquem o conhecimento sistematizado, por meio da 
realização de práticas e produções científicas. 

As aulas de LIV auxiliam nessa perspectiva, pois são 
estruturadas para o desenvolvimento do pensamento 
crítico de maneira que os alunos compreendam as 
diferentes fontes de pesquisa existentes e as analisem de 
forma conectada com as distintas situações cotidianas. 

PROCESSOS CRIATIVOS - Este eixo visa a expansão da 
capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos 
criativos.  

Nesse sentido, o LIV busca auxiliar os estudantes 
no desenvolvimento da criatividade, proatividade e 
perseverança a partir da oferta de vários olhares sobre 
uma mesma temática por meio de conteúdos audiovisuais 
e atividades lúdicas, individuais e coletivas, que provocam 
o constante exercício criativo ao mesmo tempo que 
convidam os alunos a se sentirem mais confiantes e 
preparados para as demandas cotidianas. 
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MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL - Este eixo 
visa a ampliação da capacidade dos estudantes de utilizar 
conhecimentos para realizar projetos que contribuam com 
a sociedade e o meio ambiente.

As aulas de LIV dialogam com esse eixo, pois são marcadas 
por proporcionar o desenvolvimento de um olhar mais 
atento e empático às diferentes realidades e questões 
sociais existentes por meio de conteúdos audiovisuais, 
dinâmicas e discussões em sala. Além disso, incentiva, 
desde o 6º ano, a autonomia dos estudantes para realizarem 
projetos de intervenção social. 

EMPREENDEDORISMO - Este eixo visa a expansão da 
capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos 
de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou 
produtivos articulados ao seu Projeto de Vida. Para isso, 
é necessário que aprofundem seus conhecimentos sobre 
as diferentes realidades do mundo do trabalho e ampliem 
as habilidades relacionadas ao autoconhecimento, 
empreendedorismo e Projeto de Vida.  O LIV é um grande 
aliado desse eixo, pois auxilia o desenvolvimento do 
Projeto de Vida dos estudantes. 

Esse processo ocorre porque proporciona que os alunos 
conheçam as diferentes opções de carreira, realizem o 
constante exercício de se autoconhecer e entendam as 
consequências das suas escolhas por meio de vídeos 
exclusivos e dinâmicas. Nesse sentido, orienta os 
estudantes no sentido de realizar estratégias para o seu 
cotidiano e para o futuro, essenciais para a construção do 
seu Projeto de Vida. 



APROFUNDANDO 

OS EIXOS NO 

MATERIAL DO 

ENSINO MÉDIO
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1A SÉRIE

O material da 1a série do Ensino Médio contempla dois eixos estruturantes: 
“Mediação e Intervenção Sociocultural” e “Empreendedorismo”. 

Ao mergulharmos nas temáticas “eu comigo, família, escola e mundo”, nas aulas 
e nos episódios da série Rodando o Brasil, os estudantes são convidados a refletir 
sobre diferentes perspectivas e questões socioculturais presentes na sua relação 
com grupos menores (família e escola) e com grupos maiores (mundo); a ampliar 
seu conhecimento sobre outras realidades e contextos; e a pensar sobre como 
podem utilizar suas habilidades para a mediação, o enfrentamento e solução de 
desafios e conflitos pessoais ou sociais. Atendendo, assim, a todos os objetivos 
presentes no eixo estruturante Mediação e Intervenção sociocultural.

Ao longo das aulas, também convidamos os alunos a aprofundarem suas habilidades 
no sentido do autoconhecimento de forma a se sentirem protagonistas de suas 
histórias e com foco para o cumprimento de seus objetivos. Para além disso, também 
iniciam a reflexão sobre caminhos e carreiras de trabalho através dos Cases, nos 
quais personalidades contam seu percurso pessoal e profissional, e nas discussões 
geradas após a exibição dos vídeos. Nesse sentido, contemplamos os objetivos do 
eixo estruturante Empreendedorismo: “aprofundar conhecimentos relacionados 
a contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de iniciativas empreendedoras, 
incluindo seus impactos nos seres humanos, na sociedade e no meio ambiente; 
ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e 
Projeto de Vida”.

Durante esse ano, apresentamos aos alunos assuntos como: saber dar e receber 
críticas; cyberbullying; seu papel na família e na sociedade; como as questões do 
mundo lhe afetam; quais são as suas bandeiras e valores; responsabilidade social; 
suas potências e pontos a desenvolver; receio do novo; frustrações; e liberdade e 
responsabilidade. 
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2A SÉRIE

O material da 2a série abrange três eixos estruturantes: Mediação e Intervenção 
Sociocultural, Empreendedorismo e Processos Criativos. 

Neste ano, enfatizamos a temática das escolhas, pessoais e profissionais, e promo-
vemos a reflexão sobre como estas são influenciadas por contextos micro (família, 
amigos, escola) e macro (comunidade e mundo). Nesse sentido, por meio dos vídeos 
da Jout Jout, do Memoh e das dinâmicas, os alunos são chamados a se atentarem às 
diferentes questões que afetam indivíduos e grupos sociais; a repensarem suas for-
mas de agir na realidade de maneira consciente; e de mediar conflitos resultantes 
da interação com os outros e com o meio. Dessa forma, são contemplados todos os 
objetivos presentes no eixo estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural.

Além disso, são oferecidos espaços de discussão para que os estudantes compre-
endam sobre as diferentes possibilidades de profissões e cursos que podem seguir 
e realizem o exercício de pesquisar e refletir sobre quais caminhos desejam tri-
lhar. Assim, respondemos aos objetivos do eixo estruturante Empreendedorismo: 
“aprofundar conhecimentos relacionados a contexto, ao mundo do trabalho e à ges-
tão de iniciativas empreendedoras, incluindo seus impactos nos seres humanos, 
na sociedade e no meio ambiente; ampliar habilidades relacionadas ao autoconhe-
cimento, empreendedorismo e Projeto de Vida”.

Apesar de todos os nossos encontros serem um lugar para criação, elaboração e 
ludicidade, acreditamos que, ao oferecer momentos onde os estudantes podem pla-
nejar como e o que será apresentado e realizado em sala, ampliamos habilidades 
relacionadas ao pensar e fazer criativo. Atingindo, portanto, um objetivo do eixo 
estruturante Processos Criativos. 

Padrões de beleza, influências, rede de apoio, preconceitos, o que defendemos e 
o que atacamos, profissões e cursos, são exemplos de assuntos que aparecem no 
material da 2a série do Ensino Médio.
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3A SÉRIE

O material da 3a série atende três eixos estruturantes: Mediação e Intervenção 
Sociocultural, Empreendedorismo e Processos Criativos. 

Os encontros da 3a série tratam sobre diferentes temáticas que estão presentes no 
cotidiano dos estudantes e buscam acolher os sentimentos, angústias, expectativas 
e preocupações comuns a essa etapa final da Educação Básica. A partir de dinâmi-
cas e dos vídeos da série Ano que Vem, os alunos podem refletir sobre pontos que 
afetam o seu dia a dia, bem como ampliar sua percepção sobre outras realidades. 
Deste modo, podem pensar sobre como agir e mediar as divergências existentes 
nos múltiplos contextos socioculturais. Portanto, este material contempla todos os 
objetivos presentes no eixo Mediação e Intervenção sociocultural. 

O conteúdo também foi estruturado para dar apoio aos estudantes na sua escolha 
de carreira por meio de aulas específicas sobre as diversas possibilidades de esco-
lhas da profissão. As aulas voltadas para a série Ano que Vem, presentes duran-
te todo o ano, favorecem essas discussões pois, ao exibir processos diferentes de 
escolhas para o ano seguinte à formatura,  apresentam os distintos desafios para 
o ingresso no mundo do trabalho e para triagem e exercício da profissão. Deste 
modo, atende aos objetivos “aprofundar conhecimentos relacionados a contexto, 
ao mundo do trabalho e à gestão de iniciativas empreendedoras, incluindo seus im-
pactos nos seres humanos, na sociedade e no meio ambiente; ampliar habilidades 
relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida.” do eixo 
Empreendedorismo.  
   
Ao convidarmos os alunos a criar planos e estratégias para o desenvolvimento do 
seu Projeto de Vida e a oferecermos espaço para que eles construam atividades, 
favorecemos o desenvolvimento do protagonismo, do pensamento crítico, do auto-
conhecimento e da criatividade. Assim, respondemos, além dos objetivos anterior-
mente descritos, a um dos pontos relevantes ao eixo Processos Criativos: “ampliar 
habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo.”. 

Dentre outros temas, abordamos, nas perspectivas individual e coletiva, questões 
ligadas à profissão, interesses particulares e compartilhados e despedida desse 
grande momento que é a vida escolar. 



FINALIZAÇÃO 
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O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, desafiadora para os educadores 
e repleta de transformações para os estudantes. O Novo Ensino Médio busca torná-
-la o mais atraente possível para os alunos, desenvolvendo-os de maneira integral e 
construindo, junto a eles, seu Projeto de Vida.

Estruturado para proporcionar aos alunos o sentimento de pertencimento ao pro-
cesso de ensino-aprendizagem, provoca que façam escolhas e encontrem caminhos 
de aprofundamento acadêmico e/ou técnico para que se sintam mais preparados 
para as suas vivências cotidianas e pós-escolares. 

Coerente com essa perspectiva, o LIV auxilia a escola na criação de um pilar so-
cioemocional e defende que esse olhar para si, para as escolhas e relações com os 
outros e com o mundo, deve ser desenvolvido em toda a trajetória escolar, por isso, 
oferece material estruturado para todos os segmentos, desde a Educação Infan-
til. Para turmas de três a cinco anos, o tema central são os sentimentos e emoções 
básicas. Nos primeiros anos do  Ensino Fundamental Anos Iniciais,  o enfoque do 
trabalho é o conceito de Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que explica a 
importância do desenvolvimento do autoconhecimento, autorregulação, empatia 
e relacionamento para o desenvolvimento do aluno. Nessa mesma perspectiva, se-
guimos o trabalho com o 4a e 5a anos e introduzimos as habilidades socioemocio-
nais a partir do envolvimento com projetos coletivos e jogos colaborativos.

No Ensino Fundamental Anos Finais, as habilidades são aprofundadas a partir da 
vivência prática por meio de discussões e dinâmicas, dos conteúdos audiovisuais 
e, dos projetos colaborativos que são fundamentados pelos hábitos trabalhados em 
cada uma das seis habilidades abordadas: pensamento crítico, proatividade, per-
severança, colaboração, criatividade e comunicação.  Já no Ensino Médio, o desen-
volvimento da inteligência emocional e das habilidades socioemocionais continua 
sendo provocado a partir do acolhimento de temáticas cotidianas dos jovens, como 
suas relações consigo, familiares e mundo, que os convidam para se posicionarem 
em diferentes espaços. Assim, é necessário que aprendam a fazer escolhas com 
mais consciência e a lidar melhor com suas emoções. 

Para saber mais sobre como o LIV dialoga diretamente com a Base Nacional Co-
mum Curricular, você ainda pode conferir o material “O LIV e as 10 Competências 
Gerais da BNCC”. Esperamos que esse processo de transição desafiador para essa 
nova conjuntura possa ser muito gratificante para todos os componentes do pro-
cesso escolar. Conte com o LIV nessa nova jornada!

https://drive.google.com/file/d/15g6ZyduGWYUx6-1ik3Q-K1RxPGvrifis/view
https://drive.google.com/file/d/15g6ZyduGWYUx6-1ik3Q-K1RxPGvrifis/view
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PILAR SOCIOEMOCIONAL NAS ESCOLAS

Pesquisas mostram que para expandir esse aspecto é preciso estabelecer um pilar 
educativo, com currículo alinhado ao projeto pedagógico e com possibilidades 
de avaliação e materiais adequados à faixa etária dos alunos. Iniciando 
preferencialmente na Educação Infantil e atravessando todos os anos escolares, 
além de entremear as atividades realizadas no âmbito familiar e na comunidade, 
de modo que faça sentido para a criança ou para o adolescente. 

Isso porque cada grupo etário apresenta especificidades em relação ao 
desenvolvimento socioemocional que precisam ser respeitadas. Por isso, nas 
escolas parceiras do programa LIV, por exemplo, os estudantes têm acesso a 
materiais impressos, digitais e audiovisuais criados a partir de referências teóricas 
nacionais e internacionais que dão as bases para o trabalho dos educadores ao 
longo do ano letivo e são ofertados em atividades semanais previstas no currículo. 
 
Ainda mais importante, os materiais promovem a reflexão, o debate, a escuta, 
a investigação e o questionamento, não existindo respostas “corretas” ou 
“esperadas”. A partir de um planejamento pedagógico estruturado, o LIV possibilita 
às escolas adaptar os conteúdos do programa para sua realidade, atendendo às 
necessidades de cada turma.

“A aula de LIV tem sido muito boa para meu psicológico, 
porque ela está servindo para eu expressar meus sentimen-
tos sobre a quarentena. Tanto com a minha turma quanto 

com a minha professora. Sinceramente, eu nunca achei que 
a aula de LIV fosse tão necessária nesse momento.” - 

Aluna LIV do 60 ano em carta enviada à escola.
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 “Já ouvimos de alunos que essa era a aula que eles mais gostavam. O LIV nos trouxe 
uma sensação de que nossa aposta estava indo na direção correta, porque a ideia é: 
o foco tem que ser o aluno! Se a gente perder o foco no aluno, não tem por que 
ter escola. Então, se o foco é o aluno e ele percebeu que aquilo foi um ganho para 
ele, dá a entender que estamos no caminho certo”, aponta Silvio Panteleão, gestor 
das unidades Linhares e Colatina do Centro de Ensino Charles Darwin, parceiro do 
programa no Espírito Santo.

Segundo Verônica Pereira, psicóloga e coordenadora do Colégio Equipe, de 
Recife (PE), essas questões são importantes pois a criança e o jovem têm que ser 
trabalhados em suas múltiplas aprendizagens. Para a educadora, o programa LIV 
dialoga com a necessidade de desenvolver os quatro pilares da aprendizagem: 
aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer – 
citando o Relatório Delors, escrito pelo economista, político e professor francês 
Jacques Lucien Jean Delors e publicado pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). “Nessa perspectiva, o aluno 
não é visto apenas no seu aspecto da cognição, mas também no seu aspecto 
socioemocional”.

Luísa Mendes, professora de LIV no Colégio Saint John, na cidade do Rio de Janeiro, 
acompanha a parceria desde o início e diz que tanto alunos quanto educadores são 
afetados positivamente pelo programa. “Nas aulas de LIV, o foco é mais direcionado 
para externar o sentimento, o que o aluno está sentindo naquele momento, o que 
o está atrapalhando a viver algumas coisas em sala de aula ou no relacionamento 
em casa ou com os amigos. Isso trouxe uma visão e um foco diferentes para o meu 
jeito de ser com os meus alunos”, conclui.
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“FOI INTERESSANTE QUANDO CONHECI O LIV. TENHO DUAS FILHAS QUE 

USAM O PROGRAMA E PUDE PERCEBER O POTENCIAL DE EXECUÇÃO 

DESENVOLVIDO, TORNANDO-AS MAIS CONFIANTES E COM MAIS FORÇA 

PARA TIRAR OS SONHOS DO PAPEL. HOJE, COMO PROFESSOR, PERCEBO 

QUE FALTA AOS JOVENS A CAPACIDADE DE SE RELACIONAR COM AS 

OUTRAS PESSOAS E É ISSO QUE FAZ O LIV TÃO IMPORTANTE.”

BERNARDINHO
Ex-treinador de voleibol e empresário

“QUANDO EU ME TORNEI PAI, EU SABIA QUE ISSO [FALAR DE SENTIMENTOS] 

ERA IMPORTANTE, MAS NÃO SABIA QUAL ERA A MANEIRA DE REALIZAR O 

DIÁLOGO COM A CRIANÇA SOBRE ISSO. [...] O LIV VEM E ORGANIZA ISSO, 

ATRAVÉS DE ESTUDO, DE LUDICIDADE E DE MUITA SENSIBILIDADE.”

LÁZARO RAMOS
Ator, apresentador, cineasta e escritor

“UM DIA RECEBI O CONVITE PARA ENRIQUECER OS MATERIAIS DO LIV 

FALANDO PARA OS PAIS. ADOREI DUPLAMENTE O CONVITE. PRIMEIRO, 

PORQUE NAS MINHAS ANDANÇAS PELO O BRASIL, SEMPRE É APONTADO 

PELOS PROFESSORES O QUANTO É DIFÍCIL A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA. 

SEGUNDO, A RAZÃO QUE ME LEVOU A ESCREVER O MATERIAL: EU CONFIO 

NA PROPOSTA DO LIV. EM TEMPOS DE MUITAS FÓRMULAS MÁGICAS E 

SALVADORAS QUE SÃO OFERECIDAS PARA AS ESCOLAS, OLHAR PARA O LIV 

COM MAIS ATENÇÃO FOI O QUE ME DESAFIOU.”

LOURDES ATIÉ
Especialista em Educação

“É SENSACIONAL TER UM “LABORATÓRIO” PARA EXPLORAR AS HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONAIS. VEJO O LIV COMO UM MODO MUITO INTELIGENTE DE 

DESENVOLVER NOS ALUNOS HABILIDADES COMO A PERSEVERANÇA, PROATIVIDADE 

E CRIATIVIDADE. HABILIDADE ESSAS QUE ME TORNARAM O EXPLORADOR E 

NAVEGADOR QUE SOU. FIQUEI IMPRESSIONADO COM O PROGRAMA, COM O MATERIAL 

E COM O ESFORÇO DOS PROFESSORES EM TRAZER DIFERENTES EXPERIÊNCIAS 

VIVAS PARA AS AULAS.”

AMYR KLINK
Escritor e navegador

DEPOIMENTOS
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ASSISTA:
RIA, CHORE, SINTA. UM CONVITE 
PARA FALAR DOS SENTIMENTOS!

CONHEÇA 
O MANIFESTO LIV, NARRADO PELO 
ATOR E PAI LIV, LÁZARO RAMOS:
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https://www.youtube.com/watch?v=oBALF5WreKg
https://www.youtube.com/watch?v=oBALF5WreKg
https://www.youtube.com/watch?v=8VKjrD9s4bY&feature=youtu.be
https://youtu.be/8VKjrD9s4bY
https://www.youtube.com/watch?v=8VKjrD9s4bY&feature=youtu.be


NA NARRAÇÃO DE FERNANDA MONTENEGRO, O LIV TRAZ A 
EXPERIÊNCIA DE UMA ESCOLA VIVA, QUE FALA DO QUE SENTE 
E RECONHECE A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS. UMA ESCOLA 
QUE SE IDENTIFICA TANTO COM A “GRITARIA E MOVIMENTO” 
COMO, TAMBÉM, COM O “SILÊNCIO E CONCENTRAÇÃO”.

ESSA É A HOMENAGEM DO LIV AOS EDUCADORES DE TODO 
O BRASIL QUE TÊM MANTIDO VIVA, COM MUITA DEDICAÇÃO, 
UMA INSTITUIÇÃO QUE É TÃO ESPECIAL E INDISPENSÁVEL NA 
VIDA DE TODOS.

ACREDITAMOS EM UMA #ESCOLAQUESENTE

ESCOLA QUE SENTE
UMA HOMENAGEM LIV
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https://www.youtube.com/watch?v=6PMjT0_Rj2Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6PMjT0_Rj2Q&t=1s
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APROXIME-SE! 
CLIQUE PARA COMPARTILHAR O E-BOOK

ACESSE AS NOSSAS REDES SOCIAIS:

WWW.INTELIGENCIADEVIDA.COM.BR/PT/

QUERO LIV! 
AINDA NÃO É UMA ESCOLA PARCEIRA LIV?
CLIQUE AQUI E PEÇA LIV NA SUA ESCOLA!

https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://materiais.inteligenciadevida.com.br/kit-novo-ensino-medio
https://www.youtube.com/channel/UC9KKf5hAMcYjgAc0V3CVE9w
https://www.instagram.com/laboratoriointeligenciadevida/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://materiais.inteligenciadevida.com.br/kit-novo-ensino-medio
https://api.whatsapp.com/send?text=http://materiais.inteligenciadevida.com.br/kit-novo-ensino-medio
http://www.inteligenciadevida.com.br/pt/
https://www.linkedin.com/company/inteligenciadevida/
https://www.facebook.com/laboratoriointeligenciadevida
https://bit.ly/2YIUTtF
https://www.inteligenciadevida.com.br/pt/queremosliv/seja-uma-escola-parceira/

