VAMOS FALAR DE ÉTICA
O Programa Vamos Falar de Ética leva aos jovens do Ensino Médio reflexões sobre os
benefícios de uma conduta ética em suas vidas pessoal e profissional, contribuindo para a
melhor compreensão de seu papel como cidadãos. Tem duração de cinco horas/aula e está
dividido em cinco módulos de aproximadamente uma hora/aula cada. Esses módulos
acontecem dentro da sala de aula e podem ser realizados de maneira sequencial, em
apenas um turno, ou em cinco encontros semanais.

CONTEÚDO
Atividades

Objetivos educacionais

Conceitos e habilidades

Algumas Definições

⋅ Refletir sobre casos que
apresentam situações em que a
ética é discutida.
⋅ Aprender a definição de ética e
refletir sobre sua importância na
sociedade.

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Ética.
Senso moral.
Consciência moral.
Cultura.
História.
Dilema.

Um Dia em Ethospolis

⋅ Colocar-se no papel de típicos
cidadãos de uma cidade,
tomando decisões e avaliando
suas conseqüências.
⋅ Aprender o conceito de
cidadania.
⋅ Discutir até que ponto vai a
liberdade de cada um.
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Tomada de decisões éticas.
Senso crítico.
Cidadania.
Valores universais.
Valores pessoais.
Consumo ético.
Política.
Livre iniciativa.

O Custo da Falta de Ética

⋅ Descobrir que a falta de ética
custa caro ao nosso País.
⋅ Calcular o custo da falta de ética
e a responsabilidade de cada um
para o bem-estar coletivo.

⋅ Cálculo de custos e benefícios.
⋅ Pirataria.
⋅ Impostos.

Modelo de Tomada de Decisão
Ética

⋅ Ficar diante de um modelo de
tomada de decisão moral.
⋅ Aplicar esse modelo em
situações cotidianas.
⋅ Projetar-se no mercado de
trabalho ao analisar situações do
ambiente de negócios.

⋅ Tomada de decisões.
⋅ Julgamento.

Modelo de Código de Ética

⋅ Ter contato com um código de
ética profissional e discutir sua
finalidade e sua importância.
⋅ Criar um código de ética para a
carreira que gostaria de ter no
futuro.

⋅ Código de ética.
⋅ Conduta.
⋅ Estabelecimento de objetivos e
de metas.

MATERIAIS
Manual do Participante, jogo com tabuleiro, cartas de ação e de consequência e personagens, além de
certificado de participação.
TÉCNICAS
Os conceitos são passados através de exposição dialogada, de trabalho em grupo, de grupo de discussão, de
debate, de aprender-fazendo, de estudo de caso e de atividade de pensamento criativo.

