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                               Trabalho– 5º Ano-1º Bimestre -Profª:Adriana Viotti

Projeto de vida é o planejamento do caminho que deverá ser percorrido e que determinará o rumo da vida de uma pessoa. A maioria das pessoas faz um plano para  a sua própria existência e você, já fez o seu?
Leia, abaixo, um trecho da história “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carrol. Neste trecho, Alice conversa com o gato.   
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- Podes dizer-me, por favor, que caminho eu devo seguir para sair daqui?
- Isso depende muito de para onde queres ir – respondeu o Gato.
- Preocupa-me pouco aonde ir – disse Alice.
- Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas – replicou o Gato.                                                                   
                                            (CARROLL, L., Alice no País das Maravilhas, 1865)

Responda às questões abaixo:
a) Neste trecho da história, Lewis Caroll propõe uma crítica sobre a escolha do melhor caminho a ser seguido na vida. Explique a crítica feita pelo autor.

b) Em sua opinião, por que é importante ter um Projeto de Vida?
c) Você concorda que a sua vida poderá ser mais proveitosa se você tiver um Projeto de Vida? Por quê?
d) Como você imagina a sua vida daqui a dez anos?
e) E a sua cidade, como estará daqui a dez anos? Imagine, relate e faça um desenho de como será a sua cidade no futuro.
f) A tecnologia está evoluindo muito rápido. Como você imagina o avanço tecnológico em dez anos? Explique e exemplifique.
g) Responda: 
·	Que curso você gostaria de estar fazendo no futuro? Já pensou sobre isso? 
h) Ao responder às questões anteriores, você refletiu um pouco sobre o seu futuro e iniciou o seu Projeto de vida, que poderá orientar seus sonhos para uma vida de sucesso. Agora, produza um texto, contando seus planos para o futuro.
Título: Meu futuro: aonde quero chegar.



