
Instituto Educacional Para a Vida Sustentável

Curso do Programa Projeto de Vida: Caminho para o 
Sucesso

O curso do PPVE proporciona uma orientação completa para que o 
aluno possa construir o projeto de vida pessoal com apoio dos 
professores e coordenadores de curso da Educavida. Ainda encon-
tra-se apenas na modalidade presencial, mas a Educavida está em 
busca de recursos para disponibilizá-lo online (EAD).

Porque elaborar um Projeto de Vida
Requisitos para um projeto de vida
Áreas da vida
Autoconhecimento – Base para o Projeto

Roteiro de construção do Projeto
Visão de futuro
Planejamento
Organização pessoal.

Educação para a 
sustentabilidade pes-

soal e planetária.

Para contribuir para a sustentabilidade do 
planeta, é interessante que, primeiro, você 

tenha sustentabilidade pessoal: Emocional, 
Financeira, Intelectual, entre outras. Sustenta-

bilidade integral! Como faz você para ter 
autossustentabilidade? 

Entre em contato conosco para mais informações. E venha voluntariar 
conosco! Venha contribuir para melhorar a Educação no nosso país!

Saúde Educacional (Relacionada à 
aprendizagem, à educação profissional, 
cultural, leituras, estudo, cursos, autodida-
tismo, autodesenvolvimento  etc).

Saúde integral (Incluindo saúde física, 
emocional, espiritual, financeira, etc).

Saúde social (relações familiares, 
amizades, qualidade e frequência da 
convivência sadia, as vivências 
afetivas, lazer, responsabilidade 
social e ecológica, ações de cidada-
nia, voluntariado, sustentabilidade do 
planeta, qualidade de vida, ética etc).

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

Tópicos da palestra

Áreas da vida de um projeto de vida para jovens: 

www.educavida.org.br

educavida.info@gmail.comB
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Educavida Educavidasparameuprojetodevida.blogspot.com



O Instituto Educacional Para a Vida Sustentável 
EDUCAVIDA

O Instituto Educacional para a Vida Sustentável – EDUCAVIDA, é uma Associação 
Civil, sem fins lucrativos, sem finalidade política ou religiosa, que tem como objetivos a 
promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, com destaque para 
o incentivo e desenvolvimento das competências das pessoas e das organizações 
para a reflexão e a prática da sustentabilidade pessoal e planetária de maneira 
integral e interdisciplinar (Art. 1º do seu Estatuto). 

Motivações da Educavida

Fundada em 2016, conforme dispõe 
seu artigo 3º, a associação tem como 
finalidades:
  I. Disseminar a cultura do Projeto de 
Vida como estratégia educativa de 
autorresponsabilização, desenvolvimen-
to pessoal e profissional de maneira 
integral e equilibrada;
   II. Desenvolver e difundir metodolo-
gias práticas e acessíveis de autode-
senvolvimento e sustentabilidade 
para jovens e adultos;
  III. Fortalecer o desenvolvimento 
dos pilares: Autoconhecimento, 
Autodidatismo, Criticidade (pensamento 
crítico) e Responsabilidade Planetária;
   IV. Fortalecer a cultura da sustenta-
bilidade ecológica, através de cons-
cientização e ações para a defesa e 
preservação do meio ambiente, fortale-
cimento da ética e do exercício de 
cidadania;
  V.  Promover o voluntariado.

O Brasil é um país de extremas desigualda-
des sociais e culturais, carente de melhorias 
mínimas, marcadamente para a população 
menos favorecida. Esforços por parte de 
Organizações Sociais e da força do volunta-
riado tornam-se ainda mais urgentes. Todas 
as ações da Educavida ocorrem graças à 
dedicação de seus voluntários, pessoas 
conscientes, que dedicam seu tempo e 
talentos por uma sociedade melhor. Seja 
você, também, um(a) voluntário(a)!

Justificativas e Voluntariado

PROGRAMA PROJETO DE VIDA EDUCAVIDA (PPVE)

A Educavida foi criada por considerar a Educação como chave para o desenvolvi-
mento social e do ser. O Projeto de Vida se configura como estratégia que abrange 
diferentes enfoques, trabalhando áreas da vida essenciais de maneira integrada. 
Acesse o site para mais informações de fundamentação e reflexões sobre o Projeto de 
Vida. 

O tema do projeto de vida está dentro da proposta maior da instituição, que visa a 
sustentabilidade – pessoal e global. A ideia é que se configure como um grande 
guarda-chuvas e âncora de diferentes ações da instituição. Assim, foi criado o Progra-
ma Projeto de Vida Educavida (PPVE) alinhado às justificativas, intenções e objetivos 
da nossa associação. O PPVE já alcançou centenas de jovens em Pernambuco.

Projeto de vida: Definição / Conceito

Projeto de Vida é um planejamento estratégico 
pessoal, organizado, registrado, e com o 
detalhamento de metas de curto, médio e longo 
prazo, para todas as áreas da vida. O Projeto 
de vida deve ser exequível e corresponder às 
aspirações, traços pessoais e valores do seu 
proprietário. Daí a importância do autoconheci-
mento. Também deve ser flexível e dinâmico, 
servindo de ferramenta para a consecução das 
metas, sendo instrumento facilitador das 
realizações pessoais.

Um dos serviços prestados pela Educavida, as 
palestras tem como principal objetivo difundir os 
pontos referentes ao PPVE. Os principais focos 
foram escolhidos como bases essenciais ao 
amadurecimento pessoal e grupal. A assunção 
da responsabilização pela própria vida, e a 
consciência do papel individual no planeta são 
também bases prioritárias do Projeto de Vida. 

Objetivos específicos do
 PPVE

Desenvolver a cultura do autodesen-
volvimento, planejamento e visão de 
longo prazo.
Estímulo à escrita, à leitura e ao 
autodidatismo.
Desenvolver o pensamento crítico.
Desenvolver maior discernimento a 
partir da ampliação dos conhecimen-
tos e da reflexão.
Desenvolver o senso de cooperação.
Promover a cultura da Responsabili-
dade Planetária.
Promover a cultura da sustentabilida-
de – de si, dos grupos aos quais 
pertence, e do planeta.

Palestra: “Projeto de Vida: Caminho 
para o Sucesso”

SEJA UM VOLUNTÁRIO! 

Entre mil motivos, destacamos alguns:
  1.Você ajuda a fazer um mundo 
melhor;
  2. Oportunidade de autodesenvolvi-
mento, aprendizagens, convivialidade 
sadia e autorrealização.
  3. Qualificação para a vida e para o 
mercado de trabalho, uma vez que você 
ganha experiência das atividades que 
realiza no trabalho voluntário, pontos no 
currículo, e ampliação da sua rede de 
contatos.

“Seja a mudança que quer ver no 
mundo” (Gandhi).


