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Ao compasso dos tempos, mas ancorada na Rocha. 

 

QUEM SOMOS 

 
A MPC (Mocidade para Cristo) é uma organização cristã, sem fins lucrativos que 
trabalha com desenvolvimento integral de jovens e adolescentes no Brasil desde a 
década de 50, tornando-se uma parceira da escola mais ativa nesses últimos anos. 
 

PROPOSTA DO PROJETO 

 
É uma proposta de imersão na escola, na qual desenvolvemos sete atividades 
principais, procurando alcançar toda a comunidade escolar.  
 

Público Alvo: Preferencialmente alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 
professores, colaboradores da escola, pais e responsáveis dos alunos.   
 
 

  
 

PROGRAMA 

 

1. LANCHE COM PROFESSORES E COLABORADORES  

 
Os professores e os colaboradores são de extrema relevância e influência na vida da escola, e 
em especial dos alunos. O apoio deles é fundamental na educação de cada aluno, por isso a 
MPC oferece um momento de confraternização e inspiração para reforçar a importância do 
educador, dos gestores e dos funcionários, dentro e fora da sala de aula, como instrumento de 
transformação da sociedade em que vivemos. 
O encontro acontece preferencialmente na semana que antecede o início das atividades com os 
alunos e se possível, em um horário da coordenação dos professores, quando temos um pouco 
mais de tempo e procura alcançar o maior número de colaboradores da escola.  

 

2. CONCURSO DE REDAÇÃO 

 
O tema da redação geralmente é definido pela equipe da MPC e compartilhado com a 
direção da escola. A equipe se encarrega de ler, responder e premiar as melhores 
redações ao final da semana. 

O concurso é divulgado no semana anterior para todos os alunos interessados e não tem caráter 

obrigatório. 
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3. PALESTRAS 

 
As palestras são ricas em conteúdos relacionados às ciências e relações humanas, 
considerando a relevância do tema para o jovem e o adolescente. Cada encontro visa 
contemplar os princípios da vida de Jesus de uma forma contextualizada e prática, 
desafiando os alunos a exercerem estes princípios, sendo assim a mudança que 
desejam ver na formação de um mundo melhor. A ênfase é gerar reflexão e inspirá-los 
a tomar boas decisões, mesmo em contextos diversos e desafiadores.  
 

Este é o lema do Projeto Escola da Vida:  "TUDO MUDA QUANDO VOCÊ MUDA". 
 
Temas mais comuns ministrados nas palestras: 
 

AUTO ESTIMA FAMÍLIA SEXUALIDADE SAÚDE EMOCIONAL 

VIOLÊNCIA DROGAS 
CARÁTER E 

RELACIONAMENTOS 
VOCAÇÃO & VIDA 

PROFISSIONAL 

CONSCIÊNCIA POLÍTICA MEIO AMBIENTE INTERNET 

 
Para que todos os alunos possam ouvir cada palestra, elas são ministradas 
repetidamente em um local fixo (auditório ou sala ampla), e as turmas se revezam 
quantas vezes forem necessárias – isto dependerá do número de alunos e de quantos 
turnos (manhã, tarde e noite) o Projeto pretende alcançar. Recomendamos o número 
máximo de 150 alunos por palestra, para melhor aproveitamento. 
 
Cada palestra tem a duração de uma hora-aula, mas considerando a movimentação do 
revezamento de turmas, aproveita-se 80% do tempo de uma aula normal. Ou seja, 
cada aluno irá “perder” somente uma aula por dia, que será substituída pela palestra.  

De segunda-feira a quinta-feira, os quatro temas selecionados pela escola serão 
abordados – um por dia.  
 

4. EVENTO CULTURAL 

 
Na sexta-feira, para fechar essa semana, fazemos uma programação especial e nesse 
dia, o principal tema é o Princípio do Amor, ressaltando o Amor de Jesus e a diferença 
que o viver esse amor pode fazer. A apresentação é feita de forma dinâmica, com 
música (bandas), teatro, vídeos e os recursos criativos disponíveis na ocasião.  
Para este dia sugerimos eventos maiores com até 300 alunos, pode-se retirar cadeiras 
do auditório e sala ampla para que todos se assentem no chão, o tempo pode se 
estender em até 1 hora e meia. 
 
 

http://www.mpcbrasilia.com.br/
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5. REUNIÃO COM PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 
Sabemos que a família é extremamente importante e que os princípios ministrados aos 
alunos durante a semana na Escola da Vida também são importantes para as suas 
famílias. Percebemos que alguns valores importantes, ficam esquecidos pelo tempo e 
esmagados por uma mídia que avança na contramão da educação. A MPC tem o 
intuito de dar uma pequena contribuição para estas famílias, comunicando a 
mensagem de que os pais e responsáveis ocupam uma posição singular no processo 
educativo de seus filhos e na oportunidade passar um resumo do que foi ensinado a 
seus filhos através do projeto na escola. 

O dia e horário da reunião pode ser programado logo após a semana de palestras ou 
na próxima reunião dos pais na escola. 
 

6. CORREIO MPC  

 
Duas ou três semanas após a semana das palestras e evento cultural, a nossa equipe 
volta à escola para fazer a entrega das cartas para os alunos, incluindo dois tipos de 
correspondências: 

1. Respostas individuais e pessoais das redações escritas pelos alunos para o Concurso de 

Redação.  

2. No final do evento cultural os alunos têm a oportunidade de preencher uma ficha de contato 

(preenchimento voluntário e não obrigatório) e entregamos uma carta específica para cada 

tipo de opção assinalada, reforçando a mensagem do projeto. 

É uma atividade rápida, mas muito valiosa, que ajuda a fortalecer os princípios 
compartilhados antes.  
 

7. MELHOR AMIGO  

 
A MPC vê nos alunos potencial de dar continuidade às reflexões que iniciamos com o 
projeto e serem protagonistas de mudanças efetivas no ambiente escolar.  
No dia do evento cultural após o desafio final e o preenchimento voluntário da ficha de 
contato (a mesma que usamos para o correio), convidamos os alunos que desejam 
compartilhar os princípios ensinados com os seus amigos para dois encontros, onde  os 
desafiaremos a serem Estudantes em Ação na escola.  
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Auditório ou sala ampla 

 Telão ou parede adequada para projeção 

http://www.mpcbrasilia.com.br/
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 Projetor e computador 

 Equipamento de som 

 
 

HISTÓRICO DA MPC BRASIL E DO PROJETO ESCOLA DA VIDA 

 

 
A MPC Brasil (Mocidade para Cristo) é uma organização cristã interdenominacional e 
sem fins lucrativos, integrante do ministério "Youth for Christ International", presente 
em mais de 120 países. No Brasil, a MPC consolidou-se há mais de 65 anos tendo, hoje, 
atuação em mais de 130 cidades no país. 
 
O Projeto Escola da Vida surgiu no ano de 2009 e até dezembro de 2018 já foram 
atingidas aproximadamente 938 escolas, 272.000 alunos com palestras nas escolas de 
todo o país. 
 
Para mais informações acesse o site:  http://www.portalescoladavida.com.br  
 
Dúvidas e esclarecimentos podem ser enviadas para o email: 
portalescoladavida@gmail.com 
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