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1. Desenhar ou imprimir a Roda da Vida. Colocar nas divisões da roda as profissões que seu 

filho pensa (deseja) em ser. Se preferir, imprima o exemplo 02 da roda da vida (disponível 

nas últimas páginas).  

 

 
Roda da Vida Vazia | Exemplo 01. 

 

 
Roda da Vida – Exemplo Profissões | Exemplo 02 

 
 

 
  

RODA DA VIDA 
 

1 
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2. Dar nota. No exemplo 02, a roda da vida possui números para cada linha de divisão, então 

você deve pedir para seu filho dá uma nota para a profissão que ele acredita que poderá ser 

no futuro, ou a profissão que deseja investigar.  As notas ajudam seu filho e você a terem uma 

visão clara das possibilidades onde desejam chegar. 

 
3. Escolher a direção. Agora você deve perguntar ao seu filho qual profissão ele desejar focar 

nos próximos 30 dias (investigar). Dicas de pergunta: 

• Filho(a) qual profissão você gostaria de seguir e estudar mais sobre ela? 

• Qual dessas profissões você gostaria de pesquisar esse mês? 

• Qual dessas profissões é mais atrativa para você? 

 

Esse é o momento de dá apoio ao seu filho no que ele escolher. Fique à vontade para fazer 

esclarecimento. Se ele falar que não sabe, simplesmente diga a ele que ele precisa escolher, 

pois é uma escolha para que ele investigue sobre a profissão. Não significa ainda que ele vai 

seguir tal carreira. 

 
 
 

4. Especificar Meta. Você com seu filho deve especificar a meta.  A meta tem que ser clara para 

ambos e com data e objetivos bem definidos.  

 

Exemplos: 

 Até o dia 30 de Março desejo saber como é ser um veterinário e quais os requisitos da 

profissão. 

 Desejo melhorar minha nota na disciplina X para está mais preparado para ser um 

médico até dia 30 de Março. 
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5. Ganhos, benefícios. É importante listar os possíveis ganhos que ele vai ter, executando essa 

meta. Faça uma lista. 

• Filho, quais são os ganhos que você vai ter executando essa sua missão. 

 

6. Recursos. Importante você perguntar e verificar com o seu filho quais recursos (pessoais, 

internos, ou materiais ele tem e que pode ajudá-lo nessa nova jornada. 

• Filho, quais seus pontos fortes, o que você acha? (Ajude ele nesse momento, 

fale exemplos) 

• Você é determinado, disciplinado, proativo? 

• Quais recursos (físicos) pode te ajudar nisso? Computador, internet, etc? 

• Quem pode te ajudar nessa sua meta? (Mãe, pai, amigo, parente, etc)? 

 

7. Lista de Ações. Nada irá ter sentido, se não houver ao final um plano de execução. Comece 

por listar ações, que ele e você, entenda que seja importante para chegar na meta. 
Lista de ações exemplo 

01 Assistir vídeo no Youtube sobre a profissão 

02 Conversar com alguma pessoa que já trabalha na área 

03 Pesquisar sobre a faixa de salário, sobre os locais e onde a profissão é mais demandada 
(internet) 

04 O inglês já deixou de ser oportunidade e virou requisito básico de qualquer profissão, que 
tal fazer atividades de inglês com aplicativos gratuitos (duolingo, fluentwolrd) 

05 Se tiver recursos de robótica disponíveis, resolver desafios em grupos. Isso irá melhorar 
o trabalho em equipe. 

06 Com apoio dos pais ou adulto visitar alguma empresa. 

07 Marca um dia de encontro com amigos da escola e fazer uma discussão em grupo (o pai 
ou mãe pode ser o mediador – atividade muito legal) 

08 Baixar o Aplicativo Profissapp e assistir depoimentos de pessoas que atuam na profissão. 

09 Qual disciplina irei estudar mais, uma vez que está relacionada a profissão de interesse e 
quando? 

10 Qual disciplina que não gosto, mas que preciso estudar para não ser prejudicado, quando? 
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8. Cronograma de Ações da Semanal – Agora, informe para cada ação qual o dia e hora que 
será executado. Esse plano é semanal. Depois, imprima e coloque o plano em um local visível. 
 

Exemplo de Plano de Ação Completo 
 O que? Quando? Onde 
01 Assistir vídeo no Youtube sobre a profissão 20 hs  (Quarta-feira) Casa 

02 Estudar todos os dias da semana, inglês no 
Duolingo (15 min por dia) 

16 hs (Sexta-feira) Amigo do meu pai 

03 Pesquisar sobre a faixa de salário (internet) 19 hs (Quinta-feira) Casa 

04 Jogar para relaxar com amigos 10 hs (Sábado) Casa de amigo 

 
 

 Pronto. Durante 1 mês você deve executar 4 planos de ações semanais. Seu filho 

pode descobrir, logo na primeira semana que não é aquilo que ele deseja, então não há 

problema de ele começar a testa outra profissão ou até mesmo outro desafio. 

 

A roda da vida pode ser aproveitada para descobrir outras prioridades, exemplos. 

• Você pode fazer uma roda da vida para ele definir formas de aprender melhor sobre 

uma disciplina que ele não gosta (Imagine uma roda da vida: Jogando Roblox e listando 

20 palavras em inglês aprendidas, Jogar Free Fire e calcular seu percentual de 

pontuação em relação aos amigos). 

• Melhorar algum ponto de atenção da vida dele, então na roda poderia ter os segmentos: 

amizade, desempenho na Escola, relação com membro da família, ser mais 

extrovertido, ter mais foco). 

 

Se seu filho também já pode sinalizar o que deseja fazer, então você pula direto para a parte de 

Especificar a Meta e seguir os passos seguinte. 

 

Na próxima página temos um formulário complete para você é só imprimir e aplicar a ferramenta 

junto com seu filho. Aproveite o momento com seu filho. 
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Formulário Roda da Vida – Meta – Execução 
 

1. Preencha a Roda da Vida e peça para atribuir a nota para cada segmento. 
 

 
2. O que você escolhe? 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Qual a meta de forma específica. Onde devemos chegar? 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
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4. Quais os ganhos, benefícios em executar essa meta? 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
5. Quais os recuses que você tem para ajudá-lo? 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

6. Defina seu plano de ação da semana. 
 

 O que? Quando? Onde? 

01    

02 
   

03 
   

04 
   

05 
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MargiEducation - Quem somos 
 

A MargiEducation nasceu em setembro de 2018. Onde o foco é garantir que crianças e jovens 

de 7 a 16 anos estejam preparados para as novas demandas do mercado global e principalmente 

com os domínios de softskills importantes. 

  A MargiEducation usa tecnologia de ponta (robótica, óculos VR, youtubers, drones, equipamentos 

modernos) para garantir engajamento de seus líderes (alunos). 

A roda da vida é só uma forma como trabalhamos o desenvolvimento de seu filho. 

 

Somos Campeões 
Em novembro de 2018 nossos primeiros alunos conseguiram o primeiro lugar de Sergipe na 

categoria Inovação do Torneio de Robótica FLL (Realizado em Salvador) 

 
Parcerias Internacionais 

Somos a primeira escola do Brasil a ser parceira oficial do CAMBLY. O Cambly a maior plataforma 

de conversasão em inglês com professores nativos. Acompanhe nosso site redes sociais nossos 

pequenos campeões conversando em inglês com nativos.  

margieducation.com 


