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1. SENSIBILIZAÇÃO

- Apresentação para os alunos do poema Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes, destacando 

a ênfase dada à intensidade e à finitude do amor.

Soneto de Fidelidade  
 
De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 
E assim quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure.

Vinícius de Moraes

- Reflexão sobre a importância de vivermos intensamente cada dia, cada acontecimento de 

nossa vida, porque ela é efêmera, estimulando os alunos para que relatem fatos que reafirmem 

essa assertiva.



2 . DESENVOLVIMENTO DO TEMA

- Apresentação de dados referentes à expectativa de vida dos brasileiros

A esperança de vida dos brasileiros aumentou, isso segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Vários foram os fatores que 

propiciaram essa ascensão, dentre muitos, o crescimento econômico do 

país, acesso à água tratada e esgoto, aumento do consumo entre outros.  

 

De acordo com o IBGE, a média de vida de um cidadão brasileiro é de 

72,7 anos. Expectativa ou esperança de vida corresponde à quantidade 

de anos em média que uma determinada população vive. Esse item é um 

importante indicador social que serve para avaliar a qualidade de vida de 

uma população de um determinado lugar.  

 

Apesar do aumento nos índices desse indicador social, o país ainda se encontra 

abaixo da realidade de muitos países desenvolvidos. O percentual médio do 

Brasil no quesito esperança de vida não reflete totalmente a realidade, muitas 

particularidades regionais são camufladas. Desse modo, temos diversos 

percentuais de expectativa de vida que oscilam de acordo com cada estado. A 

seguir a expectativa de vida da população dos estados brasileiros.  

 

Estados do Centro-Sul do Brasil  

 

Rio Grande do Sul 75 anos, Santa Catarina 75,3 anos, Paraná 74,1 anos, 

São Paulo 74,2 anos, Rio de Janeiro 73,1 anos, Goiás 71,4 anos, Mato 

Grosso do Sul 73,8%, Mato Grosso 73,1 anos. (...) IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística)



- Reflexão sobre a realidade de muitos brasileiros que não atingem esse índice porque doenças 

graves os acometem precocemente, sendo significativa a baixa doação de órgãos.

- Encaminhamento de pesquisa:

a) Quantos transplantes são feitos no Brasil? E no Rio Grande do Sul? 

b) Qual o órgão que mais é transplantado? E o mais raro de ser doado?

c) Quais os hospitais, no RS, que se destacam por esse trabalho?

d) O que dizem os médicos responsávais pelos setores de transplantes nesse hospitais a respeito:

- das dificuldades que encontram para a realização de um transplante?

- dos motivos de haver tão poucos doadores?

- dos mitos que estão difundidos na sociedade?

- das iniciativas que deveriam ser tomadas para diminuição desse problema?

Essa pesquisa que deve ser entregue dentro das normas formais, contendo uma apresentação do 

assunto, meios utilizados na obtenção de dados, informações na forma de texto e não de itens e 

conclusão sobre as informações obtidas e sobre a atividade como um todo.

- Exploração dos dados obtidos no último item da e pesquisa.

- Desafio aos alunos para que , em pequenos grupos, planejem uma forma de difundir o assunto 

doação de órgãos.

 Para tanto, poderão utilizar apresentação em powepoint, banners, músicas, entre outros recursos.

- Exposição dos trabalhos na Escola. 

3. FECHAMENTO

- Avalição de todo o projeto.
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