


O Projeto Semente parte do 
princípio de que toda criança, 

adolescente ou jovem tem o 
potencial de ser maior do que 

sonha. E que sua carreira deve estar 
associada ao seu propósito. 

Queremos dar voz a esse jovem e 
fazê-lo refletir sobre seu potencial.



1- AUTOCONHECIMENTO

Qual a minha essência e 
onde me sinto melhor?

3- EMPATIA
E se as suas relações 

pudessem 
transformar o 

mundo?

4- 
PROTAGONISMO

E se eu pudesse estar no 
controle da minhas 
próprias decisões?

5- LIDERANÇA

Sozinho chegarei 
longe, juntos iremos 

além.

6- FINANÇAS PESSOAIS

Das dívidas me afasto 
com meu dinheiro bem 

gasto.

7- DESIGN THINKING

Vamos tirar meu sonho 
do papel?

8- EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL

Descobrindo
como estruturar

negócios que podem
mudar o mundo!

2- LEGADO E 
PROPÓSITO

O que me faz ser 
quem eu sou?

9- SUSTENTABILIDADE 
E CARREIRA

Descobrindo o meu
propósito

profissional



Os primeiros encontros têm a intenção de estimular a descoberta dos valores pes-
soais do participante, missão, e também o tipo de ambiente em que ele se encaixa. 
Descobriremos sobre quem é ele, quais são os seus valores mais importantes, quais 

os seus sonhos, o que lhe impede realizá-los e como ir além disso.

1- AUTOCONHECIMENTO:
Qual a minha essência e onde me sinto melhor?



O segundo módulo é feito para fazer o participante refletir sobre si mesmo e sobre 
o que lhe motiva a ser ilimitado. As atividades são constituidas por reflexões e ex-

periências relacionadas ao objetivo da vida, descobrimento de qual caminho 
deve-se seguir, aprofundamento em seu sonhos e metas e o que lhe limita de real-
izá-los. O participante é convidado a "desaprender" velhos padrões de pensamen-

to e hábitos para construir um novo olhar em que pode deixar um legado no 
mundo sendo quem é realmente.

2- LEGADO  E PROPÓSITO:
O que me faz ser quem eu sou?



O módulo 3 é profundamente experimental. Expomos uma vida com e sem em-
patia e o impacto que ela faz na nossa (nova) realidade co-criada. É centrado 

em entender o que é a empatia, como aprimorar sua empatia consigo mesmo e 
com os outros e no uso dela para compreender um problema que deve resolver. 

Os participantes, em grupos, trabalham para identificar falhas atuais e novas 
maneiras de se relacionar com os outros de forma empática e compassiva.

3- EMPATIA:
E se as suas relações pudessem transformar o mundo?



No quarto módulo é hora de ampliar sua visão sobre protagonismo e aumentar 
o conhecimento sobre seus potenciais individuais. Expandir as opções e iniciati-
vas para estar à frente, como ser proativo, descobrir pontos de influência e reci-

procidade pessoais e em grupo além de como comunicar-se melhor. O partici-
pante entende algumas coisas que faz devido a influencia dos outros e percebe 

como pode gerir seus próprios caminhos a partir de hoje.

4 - PROTAGONISMO:
E se eu pudesse estar no controle da minhas próprias decisões?



Neste módulo se expõem os conceitos de liderança e desmistifica-se o potencial 
do jovem em liderar. Introduzimos a arte de liderar e exercitamos uma nova re-

alidade baseada no despertar do líder dentro de você. O módulo convida-o a 
descobrir como trabalhar e desenvolver uma equipe e como receber e dar feed-

back de forma eficiente.

5- LIDERANÇA:
Sozinho chegarei longe, juntos iremos além.



No módulo 6 discutimos práticas para gastos conscientes.  A intenção é que o 
participante administre melhor a sua renda, orçamento familiar, esclarecendo 

como funcionam as diferentes formas de se usar o dinheiro e traçando estraté-
gias de negociação. O módulo surgiu como uma tentativa de mostrar para as 
pessoas que é possível ter pensamento financeiro a longo prazo mesmo com 

baixa renda. É possível atingir muitos sonhos que custam caro. Queremos ajudar 
outros a atingir esses sonhos.

6- FINANÇAS PESSOAIS:
Das dívidas me afasto com meu dinheiro bem gasto.



O objetivo deste módulo é demonstrar que apesar do planejamento ser muito im-
portante, executar o plano é algo extremamente fundamental na etapa de 

criação. Permite encontrar soluções para desafios tendo as pessoas impactadas 
em primeiro lugar. A abordagem é focada no ser humano e nas transformações 

positivas e relevantes no âmbito pessoal e profissional.

7- DESIGN THINKING:
Vamos tirar seu sonho do papel?



Neste módulo o participante conhece formas de ganhar dinheiro fazendo a difer-
ença no mundo, se atreve a pensar na possibilidade de mudar ou até criar uma 

nova trajetória profissional, desenvolve habilidades para impulsionar um negócio 
ou projeto, conhece desafios sociais e ambientais reais e se coloca na posição de 

resolvê-los.

8- EMPREENDEDORISMO SOCIAL:
Descobrindo como estruturar negócios que podem mudar o 

mundo!



Este módulo é um laboratório de experiências que te apresenta ferramentas para 
compreender as necessidades de sustentabilidade de um líder. Contribui com o par-

ticipante na busca de uma carreira profissional de sucesso aliada aos seus potenciais, 
talentos e propósito.

9- SUSTENTABILIDADE / 
CARREIRA:

Descobrindo o meu propósito profissional



Realização:

FALE CONOSCO!
brasil@flyintercambio.org
www.flyintercambio.org


