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PROJETO “VIREI PROFETA GENTILEZA POR UM DIA” 
 

Etapa 1 – Introdução  
 
Hoje daremos início a um novo projeto, antes gostaria que vocês respondessem a algumas 
perguntas: 
 

a) Vocês já ouviram falar do Profeta Gentileza? 
b) Vá viram imagens como as abaixo? 
 

             
 

 
 
 



Vocês conhecerão um pouco mais sobre a vida do Gentileza a partir de uma Apresentação 
em Power PowerPoint e a partir de uma música de Marisa Monte feita em homenagem a ele.  
 
Veja a letra da música: 
 
Apagaram tudo 
Pintaram tudo de cinza 
A palavra no muro 
Ficou coberta de tinta 
 
Apagaram tudo 
Pintaram tudo de cinza 
Só ficou no muro 
Tristeza e tinta fresca 
 
Nós que passamos apressados 
Pelas ruas da cidade 
Merecemos ler as letras 
E as palavras de Gentileza 
 
Por isso eu pergunto 
A você no mundo 
Se é mais inteligente 
O livro ou a sabedoria 
 
O mundo é uma escola 
A vida é o circo 
Amor palavra que liberta 
Já dizia o Profeta 
 
 
Etapa 2 – Elaborando o roteiro do trabalho 
 

1. Entrem no DISCO LOCAL D e localize a pasta referente à sua turma. 
2. Criem dentro desta pasta uma subpasta intitulada “projeto_gentileza_n° da máquina” 

(exemplo: “projeto_gentileza_04b) 
3. Abra um arquivo novo no Word. 
4. Digitem o cabeçalho abaixo: 
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5. Digitem uma seqüência de 10 frases e/ou parágrafos de Gentileza. 
 

Imaginem frases e/ou parágrafos que vocês, caso fossem o Profeta Gentileza, gostariam 
de ver escritas pelos muros da cidade. Frases capazes de convencer as pessoas a serem 
mais gentis, tolerantes, respeitosas. O uso do modo imperativo positivo é aconselhável 
neste caso (Ex: “Diga bom dia, boa tarde, boa noite”, “Peça com licença”, “Ajude um idoso 
a atravessar a rua”, etc.) 
 
6. Criem parágrafos com layout e alteração na grafia das palavras. 
7. Salvem o arquivo na pasta do Projeto Gentileza que vocês criaram no item 2 com o 

nome “projeto_gentileza_n° da máquina” 
 
Etapa 3 – Fazendo cartazes no Publisher 
 

1. Entrem no site de um buscador (Google, Cadê) e façam uma busca por imagens 
referentes às frases que vocês criaram na etapa anterior. 

2. Todas as imagens devem ser salvas na pasta “projeto_gentileza” referente à sua 
turma. 

3. Abram um documento novo no Publisher. Escolham a opção “Publicações para 
Impressão / Publicações rápidas” 

 
 
4. Escolham um modelo de cartaz diferente para cada uma das frases. 
 

 
 



5. Em cada cartaz, vocês devem inserir uma imagem correspondente à frase criada, o 
título “Gentileza gera Gentileza” (ou outro, se preferirem) e como “mensagem” a frase 
que vocês criaram. 

 
6. Ao final, Insiram uma caixa de texto no canto inferior direito com os nomes da dupla.  

 

 
7. Ao final salvem os cartazes de forma sequencial : “cartaz01”, “cartaz02”, “cartaz03”, etc 
dentro da pasta do projeto. 

 



Etapa 4 – Contando histórias de Gentileza 
 
Nesta etapa do projeto, vocês vão elaborar uma narrativa do cotidiano em que as pessoas 
demonstrem pequenos gestos de gentileza. Pode ser uma história fictícia ou uma história 
baseada em fatos reais, que tenha sido vivenciada ou presenciada por vocês. É importante 
que os personagens recebam nomes comuns à nossa sociedade e que os fatos estejam 
relacionados a ações do dia a dia, como ir à escola, ao trabalho, fazer compras, etc. A 
história deve terminar com a frase “Gentileza gera Gentileza”.  
 

1. Abram o Word. 
2. Abram o arquivo “projeto_gentileza_n° da máquina” que vocês tinham criado no “Disco 

Local D” na pasta referente à sua turma.  
3. Neste mesmo documento, escrevam sua história. 
4. À medida que forem digitando, salvem as modificações feitas. 

 


