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ESCOLA DA VIDA BRASIL 
WWW.PORTALESCOLADAVIDA.COM.BR 
portalescoladavida@gmail.com 

    AGENDAMENTO PROJETO ESCOLA DA VIDA 

Escola:                                                                                 Turno:   (    ) manhã      (    ) tarde    (    ) noite  

Endereço: 

Contato:      Tel/Cel: 

Email:  

 
 

1- Lanche com professores e colaboradores da escola  

Turno Data 
Horário 
de Início 

Horário de 
Término 

Qtdade 
Professores 

Local 

      
 
 

2- Divulgação Concurso de Redação 

Turno Data Horário 

   
 

3- Semana de Palestras – Considere segunda à quinta 

Turno Data de Início Data de Término 

   
 
 
Estrutura para as palestras 

 Sim Não Obs.: 

Auditório/Sala Ampla   Capacidade:  

Estrutura de Som   Qual? 

Projetor Multimídia    

 
 
Quantidade de turmas 

Turno 
Quantidade 

Total das Turmas 
Quantidade 

Total de Alunos  Turmas 
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Abordagem das palestras com os alunos 

Autoestima - aprendendo a se amar, valorizar a si mesmo, identidade, verdadeiro valor; 
Família - aprendendo a amar, cuidar e ser agente de mudança dentro da família; 
Sexualidade - amor, valorização de si e do outro, relacionamentos saudáveis;  
Saúde Emocional – como lidar com questões emocionais nos dias de hoje e como ter uma 
boa saúde emocional; 
Violência  - amor e respeito ao próximo, postura pacifica, diálogos saudáveis;      
Drogas  - aprendendo a se amar, prejuízos ao usuário e à todos ao redor, prevenção;  
Caráter e Relacionamentos - autoconhecimento, construindo, moldando o meu caráter, 
mudança de postura; 
Vocação & Vida Profissional – amor à vida, ter projetos, sonhos, encontrar a vocação;  

Consciência Política – aprendendo a refletir, influenciar e agir visando o bem comum; 
Meio Ambiente - cuidando do mundo ao nosso redor a partir de pequenas atitudes; 
Internet – aprendendo a lidar com a vida real e virtual, perigos e benefícios; 
 
Temas Escolhidos -  A ordem poderá ser definida com a equipe e palestrantes posteriormente 

Turno Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

    
 

Grade Horária da Escola – Insira os horários das aulas e intervalo para melhor organização 

 
 
Turmas por período – Insira as turmas que participarão das palestras em cada horário 

Turno 1ºH 2ºH 3ºH 4ºH 5ºH 6ºH 

       
 

4- Evento Cultural – todas as turmas devem participar juntas (exceto quando for impossível)  

Turno Data Horário de Início Horário de Término Local 

     
 
 

5- Reunião com Pais ou responsáveis – agendar para a data mais próxima possível 

Horário Turno: 

1º H  

2º H  

3º H  

4º H  

5º H  

6º H  

Intervalo  
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Turno Data Horário de Início Horário de Término Local 

     
 

6- Correio MPC – entrega de sala em sala  

Turno Data Horário 

   
 

7- Melhor Amigo 

 
 
 
 
Eu _____________________________________________________ Li, estou ciente e concordo 
com toda a proposta do Projeto Escola da Vida, suas respectivas etapas que a mim foram 
apresentadas e com o agendamento realizado.  
Data do agendamento: ______/______/______    
 
 
 
_______________________________________ _____________________________________        

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO AGENDAMENTO (MPC) 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DA DIREÇÃO ESCOLAR 
 

Turno Data 
Horário de 

Início 
Horário de 

Término Local 

 Treinamento 1:    

 Treinamento 2:    
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