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PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO 
“Princípios e Valores” 

Srs. Pais e ou responsáveis dos (as) alunos (as) do Ensino Fundamental II 
(dos 6ºs aos 9ºs anos, manhã e tarde). 

A adolescência é um período de muitas mudanças. É nessa fase que tem  início a 
puberdade com visíveis alterações físicas como o estirão do crescimento, o luto pela 
perda do corpo infantil e perda da identidade e papeis infantis, seguindo a partir de 
então, suas próprias ideias e experiências sobre o mundo. 
Diante de tantas transformações e percepções, o jovem, parte para a construção de 
sua identidade,  através da busca de valores e objetos pessoais mais permanentes. 
Nesse sentido, aumenta-se a necessidade de vivências e atitudes de tendências 
grupais, a  necessidade de intelectualizar e fantasiar,  uma vez que seu 
desenvolvimento cognitivo já permite criar hipóteses. Observa-se  uma capacidade 
de senso crítico e, por isso, podem ocorrer  crises religiosas, atitudes sociais 
reivindicatórias e condutas contraditórias. 
Pensando na importância deste tema, estamos abrindo um momento para esta 
discussão com a empresa “Paca Tatu”, um teatro usado como ferramenta 
pedagógica, abordando temas relevantes através do Projeto Responsa, “Véi...na 
boa!” onde o foco principal são os valores na adolescência. 
 Características do teatro: 
Véi... Na Boa, trata-se de um espetáculo que utiliza diversas linguagens como: teatro 
de sombras, de animação, stand-up comedy e técnicas variadas de narrativas 
cênicas, para tratar de alguns dos dilemas clássicos da adolescência e pré-
adolescência: Os conflitos com os pais e professores, a construção de uma 
identidade ética com a qual se relacionar com o mundo e os anseios em relação ao 
futuro.  
 Temas para discussão: 
 A importância de se estabelecer metas para a vida; 
- Eu posso ou não posso realizar meus sonhos e objetivos?; 
- Assumir a responsabilidade pelo próprio fracasso e pelo sucesso; 
- O valor da Honestidade e da Verdade; 
- Compreender e perdoar pai e mãe; 
- Reconhecer e respeitar o lugar do professor. 
 
Acesse: http://projetoresponsa.com.br/vnb.html 
Onde: Quadra interna - Colégio São João Gualberto 
Data: 20 de março de 2019- 4ª feira 
Horário: 10h00(manhã) / 16h20 (tarde) 
                                
Investimento: R$ 38,00 ( trinta e oito reais). 
  
Formas de pagamento: 
O pagamento poderá ser feito até o dia 18/03/2019. Enviar juntamente com a 
autorização devidamente assinada. 
OBS: A participação não é obrigatória 
 Enfatizamos a importância da participação de todos, pois os temas serão abordados 
por nossos alunos em sala de aula. 
           Desde já agradecemos a colaboração e o incentivo. 
 

 Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica 

                                                                                             01 de março de 2019 

AUTORIZAÇÃO: “PROJETO RESPONSA” 
Autorizo o(a)  aluno(a)  __________________________________ do ___º ano ____  
a participar da atividade PACA TATU na escola no dia 20/03/2019       
São Paulo, ___de   _____________de 2019. 
Nome do responsável: ______________________________________________ 
Grau de parentesco:_________________________________________________ 

                                                        ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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