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O MUNDO PRECISA DE CUIDADOS!

“Precisamos cuidar de nós, eu e você. Tem hora que eu cuido de mim e você cuida 

de você. Tem hora que eu cuido de você e você cuida de mim. Haverá momentos 

em que nós dois vamos cuidar de nós dois. É uma dinâmica: eu cuido do outro, 

cada um cuida de si e ambos cuidamos de nós”.  (Lacerda, 2020)

O Projeto Valores do Colégio Sant'Ana neste ano de 2021 traz uma proposta 

b a s t a n t e  p e r � n e n t e  a o s  d e s a fi o s  d e s t e  p e r í o d o  q u e  v i v e m o s .

Diante da pandemia que assola todo o planeta, trazendo em seu bojo prejuízos em 

todas as esferas da vida humana, falar em cuidado tornou-se uma necessidade 

fundamental.

Cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho e 

responsabilidade. Cuidar é estar aberto para sen�r as necessidades do outro e 

desejar fazer o melhor para o bem-estar de quem está ao nosso lado.

Mas sabemos que só pode cuidar bem do outro quem primeiramente está bem 

consigo mesmo. E cuidar bem de si implica estar atento a todos os aspectos que 

envolvem a saúde, tanto �sicos quanto emocionais, aliados ao cuidado com o 

relacionamento com Deus e com os outros.

Por isso, o nosso Projeto tem o obje�vo de criar oportunidades para que todos nós, 

alunos, famílias, professores e funcionários, possamos refle�r sobre este tema tão 

importante e, através dessa reflexão, obter uma melhor qualidade de vida.

O projeto prevê uma abordagem em três dimensões:

Cuidar de si

Cuidar de si mesmo significa adotar uma a�tude de autorresponsabilidade, é 

buscar hábitos de vida saudáveis, cuidando da alimentação, prá�cas espor�vas e 

tudo que acalma o coração e traz bem-estar em todos os sen�dos. É se conhecer, 

se preservar e se amar, com todas as suas potencialidades e fragilidades. É se 

reconhecer como filho amado de Deus, chamado por Ele para ser co-par�cipante 

na construção de um mundo mais humano e mais justo!
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Cuidar do outro

Nós somos responsáveis pelo outro.  Querendo ou não, vivemos em sociedade, 

numa rede de interações complexas, em que palavras, a�tudes e modo de ser 

impactam diretamente no comportamento das outras pessoas. Neste sen�do, 

precisamos buscar tudo aquilo que promova a boa convivência, o diálogo e a 

solidariedade, pois quando existe harmonia e respeito, todos vivem melhor!

Cuidar do planeta

Mais do que nunca, torna-se urgente a conscien�zação de todos para uma vida 

mais sustentável, que respeite o meio ambiente e busque reduzir os danos que 

causamos à natureza. Adotar gestos simples, como economia de energia e 

consumo consciente podem fazer grande diferença, pois as ações individuais 

impactam o cole�vo. 

Assim, por meio de conversas, debates, dinâmicas, brincadeiras e histórias 

queremos promover a conscien�zação e mobilização de todos por ambiente um 
melhor, por pessoas melhores, por um mundo melhor. Que seja um ano de 

grandes aprendizagens, construído pelo desejo real de cuidar. 

Eu cuido, você cuida, nós cuidamos!


