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Olá, alunos! 

A aula de hoje (12/06) foi ótima! Muito obrigada pela presença e o 
carinho de vocês :) 

Seguem o link da aula gravada, o vídeo da apresentação do Professor 
Nilo e, em anexo, a letra da música. 

ATIVIDADE 

• Vocês deverão realizar um trabalho colaborativo alinhando "O 
Líder em Mim" (OLEM), nossa vida atual e a beleza da vida. 

  

REFLITAM COLETIVAMENTE 

• Como o "OLEM" pode nos orientar diante da nova realidade 
imposta em nossas vidas? 

• E qual a beleza da vida? Ou será que podemos dizer que a 
beleza da vida está no plural? (Belezas da vida) 

• O que mais podemos aprender, positivamente, com o "OLEM" e 
nossa vida atual? 

Os DIÁLOGOS para encaminhamento do 
trabalho DEVERÃO ser feitos com muito RESPEITO!!! 

O trabalho final deverá ser apresentado no formato artístico que o 
grupo decidir. Seguem algumas possibilidades de apresentação do 
trabalho final: poesia, desenho, cartaz, vídeo, música, escultura... 

O produto do trabalho de vocês deverá ser entregue após as férias de 
julho. 

 

Link da aula - 
https://drive.google.com/file/d/1umRbeKVIiPa5c9XMCTUVer8cRgg58h2
m/view?usp=sharing  

 

Link da apresentação do Professor Nilo - 
https://youtu.be/wuOBG1nsmaw  
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Letra da Música -  

 

Os 7 hábitos 

(letra e música: Prof. Nilo Sergio Sanchez) 
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Sou ativo, vivo, mais que ativo, 

Proativo 

Tenho a iniciativa 

Não precisa nem falar 

 

Tenho o objetivo vivo, 

Sigo, tenho um plano, 

Não me engano 

Mas sempre paro pra pensar 

 

Analisar o importante 

Antes de tudo é preciso trabalhar! 

O tempo livre vem com tudo feito 

Deixo tudo bem no jeito 

Pra depois a mente descansar 

 

Penso ganha-ganha 

Penso em mim e nos amigos 

Todos podem sonhar, vencer, cantar 

 

Sinergia está no ar 

 

Sou ativo, vivo, mais que ativo, 

Ouço, 

Analiso, 

É importante ouvir antes de falar 

 

 



 

 

Tenho o objetivo vivo, 

Sigo, compartilho, 

É melhor ir com amigos 

Do que me isolar 

 

Analisar o importante 

Antes de tudo é preciso trabalhar 

O tempo livre vem com tudo feito 

Deixo tudo bem no jeito 

Pra depois a mente descansar 

 

Penso ganha-ganha 

Faço todo o meu trabalho 

Depois posso brincar, jogar, dançar, 

 

Meu instrumento afinar! 

 

Meu instrumento afinar! 

 

Harmonia está no ar! 

 

Boa aula! 

 

Com carinho, 

Professora Sandra. 

 


