
 

 

Projeto Valores e Princípios de Vida 
 

 

Apresentação 

As escolas Adventistas há 120 anos realizam no Brasil um trabalho especial que vai além 

de transmitir conteúdos escolares e preparar alunos para processos seletivos. Incutir nos 

alunos, princípios e valores cristãos, baseados na cosmovisão Bíblica é um compromisso 

do Sistema Educacional Adventista.  Uma ampla visão educacional, comprometida com o 

desenvolvimento integral do educando, deve priorizar o ensino de valores morais, sociais, 

familiares, étnicos e espirituais. 

No ano de 2017, as Escolas Adventistas do Estado de São Paulo, realizarão diversas ações 

ao longo do ano letivo a fim de conduzir os alunos a uma aventura de descobertas 

significativas. 

 

Temas  

Liberdade 

Alegria 

Solidariedade  

Gratidão  

 

Justificativa 

A cada bimestre um valor será o tema gerador de reflexões em aulas de cultura geral e 

como tema transversal em todas as disciplinas, além de criar uma atmosfera em todo 

ambiente escolar, envolvendo todos ao atores do processo educativo de forma intencional.  

Uma campanha visual especifica para os alunos menores e outra para adolescentes 

promoverá os valores selecionados e estimulará alunos, docentes e funcionários a 

aprofundarem os princípios embarcados em cada valor. 

 

A educação em valores e princípios de vida é uma questão fundamental da sociedade atual, 

inserida em um mundo globalizado e marcado, no início desse século, por tantas mudanças 

tecnológicas e novos paradigmas políticos, culturais e educacionais, ora dedbatidos por 

diferentes  agentes sociais. Temas como Ecologia, Educação  Sexual, Direitos e Deveres 

do Cidadão, Ética na Política e na vida pública, a cada dia, são pautas de congressos, 

seminários, encontros internacionais, nacionais e locais.  

 

 Liberdade  

Convite para SER. O que é verdadeiro liberdade? Como conquistá-la? Sou livre para 

escolher mas não tenho a liberdade de escolher os frutos das minhas escolhas.  

 Alegria 

Convite para SENTIR. O que promove real felicidade? A alegria de servir promove 

nobreza de caráter e transforma o mundo ao nosso redor. 

 

 Solidariedade  
Convite para se DISPOR. Por que sou mais feliz quando sirvo? Somos servos uns dos 

outros.Demonstrar genuíno amor às pessoas é a principal prova de grande pessoal.  

 

 Gratidão  

Convite a REFLEXÃO. Como aprendemos a ser gratos? A fina arte da gratidão eleva as 

pessoas, promove saúde nos relacionamentos e pavimenta o caminho para uma existência 

significativa. 

 

Ao longo do ano vamos inspirar alunos e comunidade escolar a contemplarem Jesus como 

fonte segura para aprender sobre esses valores  especiais. Ele é o exemplo maior e o 

recurso primordial para transformar meros desejos humanos em práticas eivadas de geníno 

amor.  

 

 



 


