A nação brasileira clama por
uma sociedade eticamente
saudável e mais feliz.

__
____
_______
Isto
é possível?
Sim... Mediante uma mudança
radical na mentalidade vigente.

Como?
Com a introdução de

Valores Humanos
no cotidiano das
pessoas.

Por onde começar?
Pela população infanto-juvenil

Por quê?
a) Porque é mais receptiva e ainda não se
contaminou totalmente pela mentalidade
vigente.
b) Está mais acessível, já que o ensino de
Valores Humanos pode ser ministrado pelos
professores em sala de aula.

Cinco Minutos de Valores Humanos
para a Escola
A melhor das heranças para
nossos descendentes

O Programa Cinco Minutos de Valores Humanos
para a Escola:
1 - é totalmente gratuito;
2 - não tem “cor religiosa”;
3 - foi planejado para atender da
melhor maneira possível às necessidades a que se
propõe e a facilitar sua implantação por parte das
escolas;
4 - consta de 600 aulas de cinco minutos de duração, a
serem ministradas diariamente nas turmas do ensino
fundamental;
5 devido à curta duração das aulas, as escolas não têm
5qualquer dificuldade para inseri-las em seus
calendários;

6 - foi elaborado com a utilização de contos e
narrativas, criados especialmente para cada
situação,, visando facilitar a internalização dos
ensinamentos;

7 - vivenciar valores humanos não é mostrado
como preceito religioso ou obrigação, mas a
consciência é apresentada como um
guia interno, no qual está registrado
o conhecimento do certo e do errado,
aprimorando-se à medida que o ser humano
e a sociedade evoluem;

8 – cuida-se então de mostrar aos alunos que a
prática de ações que ferem os valores
humanos gera pontos de conflito na
consciência,, produzindo o remorso, que é algo
ruim, inclusive para a saúde, conforme
indicam inúmeras pesquisas científicas;

9 – os contos e narrativas enfatizam, sempre
dentro de possibilidades reais, o quanto é
importante e benéfico vivenciar valores
positivos;

10 - o material didático também foi adaptado
para o ensino médio, com o título: “Ensinando
Valores Humanos a Crianças e Adolescentes”.

11 – para implantar o Programa não é preciso
capacitar professores, nem adquirir qualquer
tipo de materiais.
O material didático foi avaliado
por algumas secretarias de educação, estaduais
e municipais, que concluíram por sua excelente
qualidade e aplicabilidade,, recomendando sua
adoção às escolas de suas áreas de atuação.

O Programa vem sendo testado há mais de
seis anos, com excelentes resultados.
Centenas de escolas têm informado sobre
mudanças salutares na conduta de
alunos e até de professores.
É inteiramente gratuito. Foi disponibilizado em
22/11/2008, e tem apoio do Ministério da
Educação – MEC, conforme consta em seu site,
no Portal do Professor - Projetos Sociais e
Educacionais:
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=19

Em 08/09/2015 o site registra os seguinte
números de downloads do material didático:
* Ensino fundamental :
Word: 100.951 downloads.
PDF: 25.858 downloads.
* Ensino médio:
Word: 30.152 downloads.
PDF: 12.279 downloads.
* Em espanhol: 6.991 downloads.
* Visitantes: 339.860
* Países: 125

OBSERVAÇÃO:
Os responsáveis pelo Programa não recebem,,
nem querem receber, qualquer ajuda material
de órgãos públicos e/ou particulares, com
exceção do que se refira à sua divulgação e/ou
implantação.

,e

Todo o material didático, as
informações e explicações estão
disponíveis no site:
http://www.cincominutos.org

APOIOS E DIVULGADORES
BRASIL
Ministério da Educação – MEC
Site do MEC - Portal do Professor - Projetos Sociais e
Educacionais:
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?catego
ria=19
CHILE
Portal Acadêmico:
http://www.portalacademico.cl/profesores/noticia.p
hp?id_noticia=237

ARGENTINA
Fundación la Nación, hacer comunidad:
http://www.hacercomunidad.org/Nota.aspx?IdNota=
7174

Neurocapital Humano
http://www.neurocapitalhumano.com.ar/shop/notici
as.asp?topid=32
ESPANHA
Guía de Recursos Educativos en Red,
www.Educasites.net/educacion_en_valores.htm

Avaliações espontâneas de instituições
Secretaria de Educação de Minas Gerais
From: sb.sif
To: caminhos2008@gmail.com
Sent: Monday, August 10, 2009 12:00 PM
Subject: ANÁLISE DO MATERIAL

Prezada Saara Nousiainen,

Informamos que analisamos o material a nós enviado,
intitulado "5 minutos de Valores Humanos para a
Escola" e consideramos de grande valia para ser
trabalhado com os adolescentes e jovens.
Enviamos a todas as nossas quase 4 (quatro) mil escolas
estaduais...
Atenciosamente,
Maria das Graças Pedrosa Bittencourt
Superintendente de Educação Infantil e Fundamental

Secretaria de Educação de Santa Catarina
----- Original Message ----From: Maria Benedita da Silva Prim
To: caminhos@bemviver.org
Sent: Monday, November 03, 2008 10:03 AM
Subject: valores humanos

Sra. Saara
A Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina (SED),
agradece.......
... Informamos que o livro foi analisado por mim e pela equipe
pedagógica ..... O material é ótimo e a proposta pedagógica
sugerida, aproxima-se muito da nossa, ou seja o material será
de grande utilidade nas escolas........
......... Todas as 37 regionais de ensino já receberam as
orientações de uso desse material online......
Atenciosamente,
Maria Benedita da Silva Prim
Coordenadoria de Projetos e Ações Multidisciplinares

Secretaria de Educação de São José dos Campos - SP
----- Original Message ----From: Gra
To: Saara Nousiainen
Sent: Saturday, April 17, 2010 12:15 PM
Subject: Re: Novas aulas de valores humanos para a escola

Sra. Saara,
Receba juntamente com toda equipe, o
agradecimento da Secretaria de Educação e das
Escolas Municipais de São José dos Campos - SP....
.....Utilizamos o material disponibilizado por vocês,
em todas as 41 escolas municipais.......
.....O material além de fácil entendimento, traz um
conteúdo indispensável na educação de nossas
crianças e adolescentes.....
Receba meu abraço e admiração,
Graça Oliveira

Secretaria Municipal de Educação - Castanhal-PA
----- Original Message ----From: Gracimeire Souza
To: caminhos2008@gmail.com
Sent: Tuesday, April 20, 2010 6:33 PM

..... apostamos na proposta que vocês nos enviaram e
no momento estamos trabalhando com 20 escolas
que atendem alunos de 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental e EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Algumas escolas estão usando as aulinhas
para lerem para seus funcionários antes do início de
seus trabalhos....
Gracimeire Teles
Assessora responsável pelo acompanhamento e avaliação do
programa nas escolas.

From: caminhos2008@gmail.com
To: neuzaasg@hotmail.com
Subject: Re: Valores humanos
Date: Sat, 30 Jan 2010 09:04:58 -0300

Recebemos um ofício da Superintendência de
Guanhães-MG, 14ª SRE, nossa cidade SANTA MARIA
DO SUAÇUÌ-MG informando e "quase" convocando
para todas as escolas trabalharem o Programa Cinco
Minutos de Valores Humanos desde o primeiro dia
de aula, inclusive trabalhamos hoje o texto
"DESCULPAR-SE" (1º Módulo - primeiro semestre).

A nação brasileira clama por
uma sociedade eticamente
saudável e mais feliz.

Cinco Minutos de Valores Humanos
para a Escola
www.cincominutos.org
Tel. 85 3249-6812

A melhor das heranças para nossos descendentes

