
ENSINO DE PORTAS ABERTAS A
ARTE, CULTURA E INOVAÇÃO.

Uma homenagem ao prof. Paulo Ferreira Pontes (e todos os outros)
Desenvolvido por Willian Gonçalves Faria

T R A B A L H A N D O  O  C O N C E I T O  V I D A



BRASIL, 2020



DIRETRIZES VOLTADAS A EDUCACÃO,
SEGURANCA E SAUDE

Atualmente, na sociedade qual vivemos, a humanidade carece destes três recursos e  bases. 
Podemos considerar que a mesma vive um adoecimento, principalmente ao tratar da
sanidade mental do ser humano. 
 
Um ditado popular cita: “Sua cabeça é seu guia”, ao qual podemos absorver a total certeza de
que a saúde começa pela mente, podendo também tornar-se uma arma caso não tratada
devidamente.

A educação vem da consciência do ser humano, pois o que podemos esperar de
um ser não consciente?

E D U C A Ç Ã O

Lá é onde pode se nascer um marginal, um traficante, corruptos e pessoas  desprovidas de uma 
total  ética e dignidade. Se não tratados naquele ou no devido ambiente, poderia ser o primeiro
passo para “descaminhar”, entretanto podendo também nascer de lá o oposto a tudo isso.

F A M Í L I A
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A SEGUNDA QUESTÃO DA EDUCACÃO

Escola é o segundo berço do ser humano, cujo objetivo dos   professores   e   funcionários 
 seriam,   ao ter a devida consciência, o papel de pais, contribuindo em sua formação e a
ajudar a aprimorar o que é trago de casa, principalmente valores e princípios familiares,
humanos, o respeito ao próximo e tantas outras questões convenientes ao desenvolvimento
de uma sociedade sadia.

E S C O L A

Eis um tópico superimportante a ser discutido e trabalhado mais do que nunca, de modo
a executar em nossa sociedade, começando por todas as autoridades com a atuação
dos três poderes:

S E G U R A N Ç A

Isso levaria a segurança quando necessária à sociedade e quando houver a
união dos mesmos.

E X E C U T I V O ,  L E G I S L A T I V O  E  J U D I C I Á R I O

~



Questão muito delicada e que se deve ser analisada nos mínimos detalhes, sendo necessária a noção
de que a saúde se inicia na mente, posteriormente se relacionando a todos os outros membros do corpo
e de sua anatomia. Aqui venho tratar de realidade, pois o objetivo não é fugir da mesma, mas encarar e
buscar encontrar meios e soluções para sanar suas necessidades, mesmo ao saber que há muitas
outras demandadas por nossa sociedade.
 
Saúde é o mais importante de todos os demais assuntos a serem discutidos, porém tendo como
principal ponto do projeto trabalhar a educação. Algo precisa acontecer! Precisa de ordem e uma
sincera reorganização na mesma para que o Brasil possa caminhar em direção ao lema da nossa
bandeira e pátria: ORDEM E PROGRESSO.
 
O que temos visto no momento é a desordem que vem atrapalhado em grande parcialidade o progresso
de nosso país. Precisamos de ordem para que possamos ver o progresso. Ainda temos tempo, não
percamos a esperança.

SAUDE´



Trabalhar juntamente com o Governo Federal , a sociedade, políticos e famílias na
reorganização das bases da educação junto a união de todos. A começar pela cidade
satélite de São Sebastião, Distrito Federal. Sendo assim necessário, se possível, a
união com as autoridades locais, empresas, comércios, escolas e sociedades.

INTUITO DO PROJETO

Objetivo: Atingir as esferas da educação, levando a todos os funcionários das redes
de ensino de modo particular. Aos professores, uma especialização a parte no seu
currículo, como projetos voltados ao Coaching educacional e trabalhar outras áreas
dentro do mesmo ramo (como amadurecimento, etc.), para a contribuição da sua
qualificação. 
 
Também poderíamos contar com bases na ética, cidadania, respeito de
empreendedorismo e entretenimento para que os funcionários da educação possam
levar aos seus alunos formas de contribuir para que sejam jovens empreendedores,
além de artistas profissionais no ramo de entretenimento geral.



Para isso seria necessário a criação de um dia para a educação com oficinas de Coaching, abrangendo
diferentes temas e workshops. Também no mesmo dia, terem no local profissionais da saúde,
principalmente da área de sanidade mental, com a presença de psicólogos, psiquiatras e terapeutas,
podendo ser organizado em formato de palestras. (Funcionários do ensino em geral)

Promover perante a sociedade e as escolas dois eventos anuais com os seguintes temas:
 
Expo Artes - Promoção da vida, amor, paz e valores. Promovendo um dia voltado a arte, cultura e
entretenimento, buscando nas escolas e em comunidades profissionais artísticos, crianças e
jovens.

Temas: Vida, igualdade, fraternidade, valores, família, afetividade, etc.
 
No dia, trabalho: Músicas, teatro, danças, etc. Que o evento de preferência aconteça no Parque da Cidade,
para conseguir rendas financeiras para caridade, etc.
 
Nesse dia conceder, através de pesquisas em escolas, premiações aos melhores profissionais do ano na
educação, como viagens, etc. 
 
Meio em que o profissional possa ser reconhecido e retribuído por seu trabalho.



2º EVENTO:
Fórum pela vida e dignidade humana, com palestras e dia de lazer (sendo a escolha um antes de
Junho e o outro após).
 
Lançar nas escolas e na sociedade uma pesquisa quanto à ética, moral e respeito à família com
perguntas bem formuladas, sendo posteriormente analisadas por uma junta de profissionais e
trabalhadores da área de sanidade mental, onde possam tentar encontrar soluções e problemas
da sociedade, criando um boletim informativo mensal com gráficos e dados relacionados ao
desenvolvimento da sociedade e educação local, abrindo espaços ao empreendedorismo e
entretenimento.
 
Jornal com o título: ORDEM E PROGRESSO
Se possível, criar na rede de educação local um ramal telefônico para denunciar problemas na
educação relacionados a preconceito, ameaças e ao bullying. Denúncias quais devem ser
encaminhadas ao MEC, Secretaria de Educação Local, polícia ou órgãos da justiça, onde possam
tomar as devidas providências.



Fórum pela Vida e ao Ecossistema

Fórum pela Vida e Diversidade sexual

Fórum pela Vida e Natureza

Criar um espaço dentro do próprio MEC chamado Fórum pela Vida e Dignidade Humana.
Se possível criar comissões em cidades e municípios, onde poderão ser confeccionadas
cartilhas e matérias sobre todos os fóruns.
 

 

 

 
Obs: Os demais temas serão organizados por uma comissão responsável
(se possível criar)
 
A seguir, uma demonstração de um material exemplificado.
 
 



Evento realizado como forma de promover a paz em geral com a participação das escolas, institutos,
governo, policiais, bombeiros, membros da justiça e da sociedade. 
 
Objetivo: Levar vida, paz, entretenimento, arte, cultura, ações solidárias, inovação e
empreendimentos.
 
Patrocínios: Empresas, jornais, rádios e TV 
 
Apoiadores: A definir preferência. 
 
1 final de semana (sábado e domingo pela paz)
 
Local: Parque da Cidade 
 
Escolas: participar com teatros, danças, poesias, desenhos e redações com a atuação de
professores e diretores de exposições. 
 
Empresas: patrocínio de cartazes, panfletos, carro de som nas ruas, som para o local e
ornamentação.

SOBRE O EVENTO

Policiais: Exposição de drogas e segurança do local. Se possível uma banda para tocar no
inicio do evento.
 
Artistas da cidade ou do DF: Músicas a respeito da paz, vida, amor e exposição de obras
artísticas.



Músicas
Nós Queremos Paz – Joana
 
Acorda pra Vida- Guilherme e Santiago 
 
Espalhar Amor: Pe Reginaldo
 
Manzoti e Simoni e simaria 
 
Era Uma Vez - Kell Smith 
 
Trem Bala – Ana Vilela 
 
É Preciso Saber Viver - Titãs
 
DNA de Adorador - Gusttavo Lima 
 
Como Uma Onda - Lulu Santos 
 

Só Temos Hoje pra Amar - Michel Teló
 
Sutilmente - Skank
 
Epitáfio - Skank
 
Enquanto Houver Sol - Titãs
 
Pra Ser Sincero - Humberto Gessinger
 
Amor Pra Recomeçar - Frejat
 
Lei da Vida - Sabrina Lopes 
(homenagem às falecidas vítimas da violência) 
 
A Paz – Roupa Nova 
 
 



Músicas

Paciência - Lenine
 
Por Onde Andei - Nando Reis
 
Pais e Filhos - Legião Urbana
 
Que País é Esse?  - Legião Urbana
 
Primeiros Erros - Capital Inicial
 
Mais Uma Vez - Legião urbana
 
Verdades do Tempo - Thiago Brado
 
A Força do Amor - Roupa Nova
 



Praça de lazer para as crianças 
Praça de alimentação 

Participação: Movimentos feministas, pró-vida, conselho tutelar e movimentos contra o
aborto.
 
Palestras: Padre (vanilson_aborto), pastores, líderes religiosos, pessoas da justiça e saúde
mental. 
 
Ter no local: 

(proibida a venda de bebidas alcoólicas) 
 
Obs: Tentar conseguir a presença de um cantor renomado
 (cantar músicas relacionadas temas do evento) 
 
Venda de Ingressos: Doar para instituições filantrópicas de São Sebastião (DF),
associação Pe Júlio Negrizollo e implantação da sede Fórum Pela Vida e Dignidade
Humana (local)
 
Trabalhar tais questões, tendo como preferência a vinculação da administração local e a
implantação do jornal informativo Ordem e Progresso.



Estipular um valor para os ingressos e pontos de vendas
 
Convidar: Autoridades políticas e religiosas 
 
Espiritualidade: Ter um espaço para exposição de frases e textos de líderes espirituais
religiosos. Ex: São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e
pastores relacionados a paz, amor e vida (instituições locais religiosas como responsáveis).
 
Ficará sobre a responsabilidade da rede de ensino levar aos alunos  assuntos relacionados
à bases científicas e principalmente à inovação.
 
Inovação: Ação ou efeito de inovar. Aquilo que é novo, coisa nova. Palavra derivada do
termo latim INNOVATIO, qual se refere a uma ideia, método ou objeto.



Tratar com o governo uma proposta para fazer com que o profissional da educação receba
uma porcentagem acima dos valores pagos em todo território quando mostrarem um
desempenho e qualidade no seu trabalho. Claro, passando pela apreciação da Secretaria de
Educação Local do MEC. 
 
Não é possível negar dentre todas as classe políticas, diferenças e etnias que a educação é
a base principal para o crescimento da pátria. 
 
Querem ter paz no governo? Invistam nos campos principais: 
Educação, segurança e saúde. Caso contrário é inevitável um naufrágio e desgoverno.
Para enfim conquistarmos as metas, devemos entrar em campos e nos arriscar. Só assim
veremos e colheremos resultados.



MÉTODOS

C I E N T Í F I C O

Método científico e o conjunto
de normas básicas que
devem ser seguidas para a
produção de conhecimentos
que possuem o rigor da
ciência. Método utilizado para
a pesquisa e comprovação de
um determinado conteúdo.
 
Método: Educare Scientificus
(Educação Científica)

H U M A N I T Á R I O

Pessoas que se dediquem a
promover o bem estar do
homem e o avanço das
reformas sociais relativas ao
humanitarismo ético ou
teológico .
 
Método: Ensino Humanitariae
(Ensino Humanitário)

Podendo ser criado o método: 
Educare Innovatio (Educação para Inovar)
 
Sendo feito em construção com a própria
rede de ensino.



ESTE PROJETO E IDEIAS SURGIRAM DE
MINHA PROPRIA EXPERIENCIA NA REDE DE

ENSINO
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CENTRO UNIVERSITARIO
DE PATOS DE MINAS
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L A R G E  O P E N
S P A C E S

Presentations are
communication tools that can
be demonstrations, lectures,
speeches, reports, and more.
Most of the time, they’re
presented before an audience.
They have a variety of
purposes, making them
powerful tools for convincing
and teaching.

T E M P E R A T U R E
C O N T R O L
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H I G H  I N D O O R
Q U A L I T Y
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Willian Goncalves de Faria, nascido no dia 05 de Junho de 1993 é natural do
município de Patos de Minas (MG). Morou no distrito de Major Porto (MG),
posteriormente mudando-se para Pindaíbas (MG), onde terminou os
estudos.
 
Atualmente o mesmo reside na cidade satélite de São Sebastiao (DF). Já
desenvolveu diversos trabalhos na sociedade como sócias e
evangelizações. Foi monge beneditino no mosteiro Beneditino Cisterciense
em Claraval (MG) e passou pela Ordem dos Frades Franciscanos
Capuchinhos e Pavonianos. Seu passado também foi marcado por outras
experiências em diversas denominações religiosas. Possui vários cursos
técnicos voltados a empreendimentos e saúde, além de dons artísticos,
como os de escritor e compositor. Possui inúmeros reconhecimentos de
seus trabalhos no Brasil e no exterior por autoridades políticas e religiosas.
Esteve também em vários jornais da região de Patos de Minas.
 
Atualmente desenvolve trabalhos na política,   associações, ongs e
instituições. O grande objetivo do mesmo é contribuir com a nação
brasileira, lutando com projetos ao povo, educação e a promoção da vida em
todos os sentidos e aspectos.

WILLIAN GONCALVES DE FARIA~



Eu te desejo vida, longa vida
Te desejo a sorte de tudo que é bom
De toda alegria, ter a companhia
Colorindo a estrada em seu mais belo tom
Eu te desejo a chuva na varanda
Molhando a roseira pra desabrochar
E dias de sol pra fazer os teus planos
Nas coisas mais simples que se imaginar
E dias de sol pra fazer os teus planos
Nas coisas mais simples que se imaginar
Eu te desejo a paz de uma andorinha
No voo perfeito, contemplando o mar
E que a fé movedora de qualquer montanha
 

Te renove sempre, te faça sonhar
Mas se vier as horas de melancolia
Que a lua tão meiga venha te afagar
E que a mais doce estrela seja tua guia
Como mãe singela a te orientar
Eu te desejo mais que mil amigos
A poesia que todo poeta esperou
Coração de menino cheio de esperança
Voz de pai amigo e olhar de avô
Eu te desejo muito mais que mil amigos
A poesia que todo poeta esperou
Coração de menino cheio de esperança
Voz de pai amigo e olhar de avô
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CNPJ: 33.781.480/0001-24
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DIRETOR DE ARTE/DESIGNER
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