TÍTULO DA ATIVIDADE: Projeto de Vida On-Line 2021
DESCRIÇÃO:
Projetar a vida é tomar a história na mão. É fazer escolhas. Organizar o caminho.
Buscar uma causa que alimente toda a vida. É dar sentido à existência analisando
oportunidades, planejando os passos para se ter um mundo feliz.
Projetar a vida é ir contra corrente, ser pessoa, ser revolucionário em uma sociedade
que não dá tempo para se pensar, decidir e escolher os rumos. É poder dizer sim à
vida, escolhendo valores que nos façam mais humanos. É poder dizer não ao
consumismo, à destruição da natureza. Projetar a vida é usar a Inteligência para
possibilitar o surgimento de um bem maior.
É assumir a missão de ser livre e libertador das amarras que impedem as pessoas de
viverem felizes. É ser chamado a construir um mundo cuja tônica é a partilha.
No PROJETO DE VIDA é preciso considerar essa meta planejando momentos de
revisão de vida, de prática e avaliação para que tenha coerência e seu fruto sejam
pessoas solidárias e ternas nos relacionamentos e na defesa da justiça e da paz.
INFORMAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO:
Para nossa melhor organização, pedimos que leia com atenção as seguintes
informações:
Observação: A participação no Projeto de Vida On-Line também integralizará 20 horas
de atividades extracurriculares complementares.
1. Teremos um encontro inicial online no dia 16 de abril, sexta, às 17 horas, pela
Plataforma Teams. Sua participação é importante para que conheça o caminho
proposto, a equipe que estará envolvida e os outros participantes!
2. O Projeto de Vida online está organizado em 10 módulos de vivências, mai s um
módulo introdutório, chamado "Módulo 0: Primeiros Passos".
3. Os envios dos módulos serão via e-mail e WhatsApp (por isso, é essencial que
preencha corretamente esses campos).
4. Os/As jovens serão divididos em pequenos grupos do WhatsApp. Nesses grupos,
haverá um/a acompanhante que será responsável por ajudar cada jovem durante o
período do Projeto de Vida online.
5. Uma vez por semana, os/as participantes farão uma partilha no grupo do WhatsApp
sobre a vivência do modulo da semana correspondente. Além disso, o jovem pode
combinar com o acompanhante uma partilha pessoal, por ligação ou videochamada.

6. A inscrição é totalmente gratuita.
7. Esta é uma atividade de longa duração (10 semanas), na qual o jovem deverá
dedicar um tempo médio de duas horas por semana. Além disso, deve dispor de um
tempo para a partilha no grupo do WhatsApp, cujo dia e horário será combinado com
o/a acompanhante.
8. Temos VAGAS LIMITADAS. Portanto, caso não seja possível sua participação, avisenos de sua desistência com antecedência para que outros/as jovens possam
participar.
9. Após sua inscrição, entraremos em contato para maiores informações.
10. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com jesuítas Luan Amorim (31
973268988) e Paulo Veríssimo (31 99471-0601).
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Início da atividade: 16 de abril, sexta, das 17:00 às 18:00 (seguem-se 10
encontros semanais no mesmo dia e horário).
• Horas complementares: 20 horas
• Formulário
de
inscrição
(modelo):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGdXJ_NSvBxlX1Gee5L1edkrLQA
_U08fJ5kBsL1I2-Rbr3Hg/viewform
• Inscrições até 15 de abril (máximo 20 inscritos)

