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Ano:  
 

1º - EM  

JUSTIFICATIVA                  Para bem entendermos o que é a AJS, comecemos recordando a história de Dom Bosco que sonhava  com um vasto movimento de 
pessoas que, de diversas maneiras e unidas pelo mesmo carisma, trabalhassem para a salvação da juventude. Dentro deste grande movimento 
em prol da promoção, da evangelização e educação integral da juventude estão os próprios jovens.  Eles não são somente beneficiários da 
missão, mas sujeitos e protagonistas da mesma: jovens unidos pelos mesmos ideais de diversos modos, em favor da evangelização e da 
promoção humana de outros jovens. O termo “ARTICULAÇÃO” é algo que sustenta e orienta o dinamismo dos jovens e dos grupos locais que 
comungam do carisma e da missão de Dom Bosco.   Trata-se de uma rede de jovens e grupos articulados ou conectados entre si  e unidos pela 
Espiritualidade Juvenil Salesiana.  
          É uma experiência  associativa, onde os  jovens se organizam  em grupos de interesse. O grupo, portanto, é um lugar de crescimento, de 
amadurecimento, de formação, de realização pessoal e comunitária porque cria laços profundos de fraternidade, onde cada um é reconhecido 
como pessoa e valorizado como tal. Permite ao jovem partilhar critérios, valores, visões e pontos de vista em relação a si, aos outros e ao mundo 
que o rodeia. 
          A adolescência e a juventude são fases favoráveis para desenvolver o protagonismo juvenil salesiano e as possibilidades criat ivas, próprias 
dessas fases da existência, a serviço de escolhas corajosas, que respondam aos questionamentos sobre o sentido da vida. No serviço aos mais 
pobres, os jovens podem manifestar a própria cidadania evangélica e preparar-se para intervir na sociedade como pessoas reflexivas, 
responsáveis e promotoras de justiça e da paz.            
             No Colégio Salesiano Itajaí, a AJS constitui-se em uma grande riqueza do ponto de vista das relações interpessoais, do desenvolvimento 
da criatividade, do exercício da liderança, da espiritualidade e do protagonismo juvenil.  Para isso investiremos na formação das lideranças, 
cultivo da espiritualidade e comunicação entre os grupos, dentro de um contexto pedagógico que valoriza o desenvolvimento integral dos 
adolescentes e jovens, para que se construam “Bons cristãos e honestos cidadãos”.   

OBJETIVOS GERAL: Promover o associacionismo e o protagonismo juvenil  dentro da Espiritualidade Juvenil Salesiana. 
ESPECÍFICOS:  

- Oportunizar aos jovens a formação humana e cristã através de um itinerário formativo; 
- Desenvolver em nossas relações cotidianas a empatia; 
- Formar novos líderes para o mundo. 

FOCO 
PEDAGÓGICO 

    Neste itinerário formativo o professor mediador, os líderes e o grupo de jovens, realizarão encontros semanais com temas específicos, propostos  
pela Congregação Salesiana e pertinentes a necessidade do grupo.   Cada encontro terá a seguinte metodologia: acolhida, oração, 
desenvolvimento do tema formativo, conclusão e avaliação.  O foco pedagógico está na formação de grupo, no protagonismo juvenil, na formação 
de lideranças, na vivência da Espiritualidade Juvenil Salesiana e na capacidade do jovem compreender-se como sujeito de sua caminhada 
formativa.   Pedagogicamente, esperamos que nossos jovens durante o este processo, consigam desenvolver a sensibilidade, a compaixão e 
resiliência diante de um mundo que nos apresenta tantos desafios e possibilidades. 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por 



meio da realização de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências com 
curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive 
utilizando o apoio de tecnologias digitais. 

(EMIIFCHSA03) … Apresentar os diferentes pontos de vistas e posicionando-se mediante a argumentação com 
cuidado de citar as fontes de pesquisas. 
(EMIFLGG03) … Utilizar diferentes fontes e recursos que sejam próprios para a idade dos adolescentes atendidos 
neste projeto 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar 
intencionalmente recursos criativos para resolver 
problemas reais relacionados a temas e processos 
de natureza histórica, social, filosófica, política e 
cultural em âmbito local, regional, nacional e 
global. 

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e cultural em âmbito local, regional, nacional e global considerando dados e informações 
disponíveis em diferentes mídias. 
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar com base em estudos e pesquisas em fontes confiáveis, informações sobre 
temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural em âmbito local, regional, 
nacional e global. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar 

projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em 
que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a 
grupos sociais, a diversidade de modos de vida, a 
diferente identidades culturais e ao meio 
ambiente. 

(ENIFCHSA09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza 
sociocultural e de natureza ambiental. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos 

articulados ao seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades, 
conhecimentos e recursos relacionados a ciências 
humanas e sociais aplicadas podem ser utilizadas 
na concretização de projetos pessoais ou 
produtivos em âmbito local, regional, nacional e 
global 

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar 
objetivos pessoais e profissionais agindo e forma proativa e empreendedora. 
 
(EMIFCG12)  Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, 
identificando aspirações e oportunidades. 



(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais ou 
produtivos utilizando as ciências humanas e 
sociais aplicadas para formular propostas 
concretas articuladas com projeto de vida. 

 

Ementa Uma experiência associativa onde os jovens se reúnem em grupos de interesse fundamentado a partir da Espiritualidade Juvenil Salesiana.    

Avaliação A avaliação é qualitativa, fazendo uso de instrumentos formativos e de autoavaliação, como roda de conversa, registros estéticos ou escritos.  
Como princípio avaliativo do crescimento do grupo usaremos a auto e a heteroregulação. Trimestralmente oportunizaremos um momento 
específico com roda de conversa, acolhimento de sugestões e cobrança mútua.  Os líderes da AJS, serão também avaliadores de todos os 
participantes do grupo.   

Referências - Princípios Norteadores da Articulação da Juventude Salesiana / Comissão Nacional da Pastoral Juvenil Salesiana.   Brasília, DF.   
EDEBE, 2016. 

- A Pastoral Juvenil Salesiana.  Quadro Referencial.   Dicastério para a Pastoral Juvenil Salesiana. Editora SDB.  Terceira edição 
2014. 

 
 


