
projeto NAMORAL
edificando o ALICERCE DA INTEGRIDADE







"A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se

comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em

como se mantém em tempos de controvérsia e desafio."

 
Martin luther king



ninguém nasce corrupto ou honesto. Podemos

ensinar nossas crianças e jovens a serem pessoas

íntegras, conscientes sobre o seu papel na

sociedade, sobre o impacto das próprias ações na

construção de ciclos virtuosos, ao invés da

perpetuação dos ciclos viciosos — presentes nas

ações irrefletidas e na aceitação silenciosa de

pequenas transgressões diárias que afrouxam os

freios morais da sociedade.



valores
virtudes

é sobreO 

&

que são resgatados e (re)incorporadas à sociedade.



É sobre reconfigurar a sociedade...
...colocando holofotes sobre os seus 

alicerces mais importantes.
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O NaMoral é sobre acreditar que é possível edificar uma nova cultura a partir de valores
sólidos e resistentes, que funcionam como ALICERCES da integridade.



 é também sobre traçar

novas rotas que nos levem

a um outro lugar...

...no qual todos terão

acesso às mesmas

oportunidades.



A aplicação da vacina NAMORAL é uma formação

intencional e estratégica de capitais morais que

permitem a  construção de alicerces sólidos e

engranagens bem ajustadas, capazes de aproveitar

os potenciais humanos e as riquezas do país em

benefício de toda a sociedade.



é sobreO 

integridade, ética, cidadania, bem coletivo, futuro

atalhos, vantagens, JEITINHO, conivência, omissão



é sobre

reescrever o futuro,

começando agora.



"Sempre parece impossível, 
até que seja feito."

Nelson Mandela



EMBAIXADORES
DA INTEGRIDADE INFLUENCIADORES

DA INTEGRIDADE

RESTAURADORES 
DE DANOS

PROVOCADOS PELA CORRUPÇÃO

A formação dos estudantes os prepara para atuar de três maneiras: 



EMBAIXADORES
DA INTEGRIDADE

Embaixador(a) é uma pessoa que tem um comportamento coerente com

aquilo que espera dos outros e, também, com o que deseja para o país. Ele

ou ela é exemplo, mesmo quando ninguém está vendo, pensa e age de forma

coerente e harmônica. O(a) embaixador(a) da integridade decide pelo SER

inteiro(a), mesmo quando ninguém está por perto. Quem ele ou ela é, de

verdade, está refletido nas suas coisas mais íntimas como conversas de

celular.

Mesmo muitas vezes achando que está só, acaba por renunciar a interesses

pessoais e momentâneos em favor de valores perenes e em prol do coletivo

— e o bem coletivo retorna para ele(a), criando um ciclo VIRTUOSO.



influenciadores
DA INTEGRIDADE

Influenciador(a) da integridade é a pessoa  que, além de exercer a cidadania

com integridade, não se omite em confrontar (com sabedoria e efetividade)

amigos ou desconhecidos que ainda insistem em comportamentos e outras

ações egoístas e antiéticas — muitas vezes de repetição irrefletida —, sem a

percepção do dano causado ao outro e aos impactos no futuro.

Ele ou ela exerce o controle social, participando ativamente de ações para a

construção de uma Administração Pública que serve ao seu povo com zelo e

excelência, focada em suas necessidades e prioridades, além de compartilhar

suas experiências, se valendo de todos os meios disponíveis, a fim de inspirar

outras pessoas.



RESTAURADORES 
DE DANOS

PROVOCADOS PELA CORRUPÇÃO

Restaurador(a) de danos é o indivíduo que já despertou para a necessidade de

fazer algo que possa deter a ameaça destrutiva da corrupção ou fazer algo

para se tornar exemplo, para influenciar os outros e para fiscalizar a

Administração Pública.

Também já percebeu que existe uma relação direta entre a postura individualista

de uma pessoa (ou a ação de um gestor corrupto) e um dano específico na sua

comunidade. Por isso participa de ações para reparar os danos causados por

essas condutas, que provocam sofrimento na população e comprometem o

futuro de todos.

O Restaurador ou Restauradora sabe que a omissão é um uma forma de ser

conivente com a mediocridade que está posta e que, ao se omitir, 

o indivíduo se torna parte da engrenagem que funciona no piloto automático

para que tudo permaneça igual.
 



DE QUE MODO O
PROJETO NAMORAL

ALCANÇA ESSES
OBJETIVOS?



muita 

ação!

aprendizado por

vivências e práticas

AÇÕES NA COMUNIDADE

Encontros

surpreendentes

e divertidos

talentos

estimulados e

potencializados

gamificação

tarefas e missões

foco no autoconhecimento

rodas de conversa

metodologias ativas

A proposta do NAMORAL engloba vários aspectos:



PROJETO PILOTO APLICADO EM 9 ESCOLAS DO DF EM 2019

250 ESTUDANTES E 84 PROFESSORES DIRETAMENTE ENVOLVIDOS

CERCA DE 8.OOO ESTUDANTES ALCANÇADOS

IMPACTOS NA ESCOLA

IMPACTOS NA COMUNIDADE 

REPARAÇÃO DE DANOS

CULTURA DE PAZ NA ESCOLA

MELHORA NO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES

A metodologia e os resultados obtidos em 2019 renderam ao projeto o

reconhecimento do PRÊMIO CNMP 2020, no qual foi agraciado com o 

2º lugar na categoria Redução da Corrupção.



Um dos maiores diferenciais

do Projeto NAMORAL é

promover vivências sobre

os temas discutidos, o que

leva os estudantes a uma

experiência prática

transformadora.  

teoria na

prática

para entender melhor como isso funciona, na prática, assista ao

vídeo produzido pelo mpdft para explicar o projeto.

https://www.youtube.com/watch?v=lP9j1WEQOr0&t=4s


GOSTAMOS DE PENSAR QUE O NAMORAL É UM BATER DE ASAS QUE IMPACTARÁ O FUTURO, PELA

TRANSFORMAÇÃO QUE PROMOVERÁ NOS JOVENS E EM SUAS ESCOLHAS DIÁRIAS PELA ÉTICA, PELA

INTEGRIDADE E PELO EXERCÍCIO DE UMA CIDANIA CONSCIENTE, FOCADA NO BEM COLETIVO.
 



é sobre ACREDITAR, mas é muito mais sobre 

A G I R



 "Observe seus pensamentos; eles se tornam

palavras; eles se tornam ações. Observe suas

ações; elas se tornam hábitos. Observe seus

hábitos; eles se tornam caráter. Observe seu

caráter; ele se torna seu destino."
 

Lao Tzu, filósofo chinês (604 a.C. - 531 a.C.)



"Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, 

então,não é um ato, mas um hábito."
Aristóteles, filósofo grego (384 a.C. - 322 a.C.)

Você consegue imaginar o poder transformador de adotarmos a educação para

integridade para nossas crianças e jovens, de maneira intencional e sustentável,

sucessivamente, anos após ano, até que tenhamos uma geração inteiramente formada por

jovens adultos intolerantes à corrupção? 



A

É UM HÁBITO.
integridade



Em todo jovem, mesmo no mais infeliz, há um ponto acessível
ao Bem.  A primeira obrigação do educador é buscar esse ponto,

essa corda sensível do coração, e tirar bom proveito”.
 

São João Bosco



ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

PODEMOS EDUCAR PARA A
RESPONSABILIDADE,  PARA A

CONSCIÊNCIA, PARA O
ENTENDIMENTO DE QUE SOMOS

PARTE DO PROBLEMA —
PORTANTO, NÃO EXISTE

SOLUÇÃO SEM O
COMPROMETIMENTO DE CADA

UM DE NÓS.



"É preciso educar para a esperança."
Zilda Arns Neumann

    



NAMORAL - O JOGO

CONTRATURNO ESCOLAR

APLICADO EM 1 SEMESTRE 

FACILITADORES VOLUNTÁRIOS CAPACITADOS PELO MPDFT/ESMPU

TIMES COM 30 ALUNOS E DOIS PROFESSORES + DOIS FACILITADORES

RODA DE PROFESSORES

ENCONTRINHO

DIA D - ABERTURA DO PROJETO NA ESCOLA

4 RODAS DE ESTUDANTES

AUDITORIA CÍVICA NA ESCOLA

7 MISSÕES 

CERCA DE 20 HORAS PRESENCIAIS

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

EVENTOS E ETAPAS



NAMORAL - JOGO

INTEGRIDADE INDIVIDUAL

INTEGRIDADE COLETIVA

INTEGRITDADE ALTRUÍSTICA

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

ÁRVORE DA INTEGRIDADE

A construção da mentalidade que

transforma realidades percorre 

três pilares nos quais o projeto se

baseia: 

A Integridade Individual: para o aluno

ser um exemplo, um embaixador da

integridade; 

A  Integridade Coletiva, quando o jovem

já se percebe influenciando ativamente

seu meio, confrontando injustiças e

promovendo bem-estar; e A Integridade

Altruísta, quando o aluno avança e

amadurece agindo para restaurar os

danos da corrupção ou da omissão. 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS DO NOVO ENSINO MÉDIO DO DF

AULAS NO TURNO NORMAL

PROFESSORES DA SEEDF

6 SEMESTRES 

 professores CAPACITADOS PELO MPDFT/ESMPU/eape

400 horas/aula totais, divididas em duas matérias eletivas

         de 40 horas/aula cada e uma trilha de aprendizagem, em 4 eixos 

         do conhecimento, com 80 horas/aula por semestre.

NAMORAL ENSINO

MÉDIO



NAMORAL ENSINO

MÉDIO

Duas eletivas

orientadas

UMA TRILHA DE

APRENDIZAGEM EM 4 EIXOS
1º E 2º SEMESTRES 

40 HORAS/AULA CADA

80 HORAS/AULA TOTAIS

3º AO 6º  SEMESTRES 

80 HORAS/AULA CADA

320 HORAS/AULA TOTAIS



GAME NAMORAL
INTEGRIDADE, ÉTICA E CIDADANIA

eu com os outros

ELETIVA ORIENTADA 1

eu comigo

eu no mundo

UNIDADE 1 UNIDADE 2

UNIDADE 3

DESPERTAR OS ESTUDANTES PARA

SEU PROTAGONISMO NA EDIFICAÇÃO

DA CULTURA DA INTEGRIDADE, DA

ÉTICA E DA CIDADANIA COMO

FERRAMENTA DE PREVENÇÃO

PRIMÁRIA À CORRUPÇÃO, ATRAVÉS

DA IMERSÃO EM METODOLOGIAS

ATIVAS GAMIFICADAS. 

FORMAR CIDADÃOS ALTAMENTE

RESISTENTES À CORRUPÇÃO E

ATIVOS NO CONTROLE SOCIAL  



APRESENTAR AOS ESTUDANTES AS OPORTUNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL A

PARTIR DE CASES/EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS EM QUE CIDADÃOS SOZINHOS OU SOCIALMENTE

ORGANIZADOS REALIZAM AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL QUE EVITARAM O DESVIO DE RECURSOS

PÚBLICOS. 

GUIAR OS ESTUDANTES NA IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DE SUA PRÓPRIA AÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E

CONTROLE SOCIAL;

APRESENTAR AOS ESTUDANTES COMO PODEM PRODUZIR CONHECIMENTO, DISCUTIR NOVAS IDEIAS

E/OU DESENVOLVER PROJETOS DE SOFTWARE PARA GERAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS,

APLICATIVOS E OUTROS SISTEMAS LÓGICOS, A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE DADOS ABERTOS,

VISANDO PROMOVER A MELHORIA NA GESTÃO PÚBLICA PELO CONTROLE SOCIAL E FERRAMENTAS

PARA DETECÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELA PRÓPRIA SOCIEDADE OU

ATÉ MESMO PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, ESTIMULANDO A PARTICIPAÇÃO COLABORATIVA E

VOLUNTÁRIA DOS ATORES SOCIAIS.

controle social e

experiência hackfest

ELETIVA ORIENTADA 2
objetivos



EIXO 4 - EMPREENDER COM INTEGRIDADE PARA SI, PARA OS OUTROS E PARA

TODOS AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO PRÓPRIO FUTURO

OS 4 EIXOS DA TRILHA DE APRENDIZAGEM 
EIXO 1 - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
EIXO 2 - PROCESSOS CRIATIVOS PARA A EDIFICAÇÃO

DO ALICERCE DA INTEGRIDADE NA NAÇÃO BRASILEIRA 
EIXO 3 - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIO CULTURAL



APROFUNDAR CONCEITOS FUNDANTES DAS CIÊNCIAS PARA A INTERPRETAÇÃO DE IDEIAS, FENÔMENOS E

PROCESSOS; 

 AMPLIAR HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO; 

UTILIZAR ESSES CONCEITOS E HABILIDADES EM PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO VOLTADOS À

COMPREENSÃO E ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES COTIDIANAS, COM PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES QUE

CONSIDEREM O DESENVOLVIMENTO LOCAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE.

EIXO 1 - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

objetivos



•Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas e

sobre como utilizá-los para a criação de processos e produtos criativos; 

•Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo; 

•Utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de criação e produção voltados

à expressão criativa e/ou à construção de soluções inovadoras para problemas

identificados na sociedade e no mundo do trabalho.

EIXO 2 - PROCESSOS CRIATIVOS PARA A EDIFICAÇÃO DO ALICERCE DA INTEGRIDADE NA NAÇÃO BRASILEIRA 

objetivos



EIXO 3 - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIO CULTURAL

•Aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a vida dos seres humanos e do

planeta em nível local, regional, nacional e global, e compreender como podem ser

utilizados em diferentes contextos e situações; 

•Ampliar habilidades relacionadas à convivência e atuação sociocultural; 

•Utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar conflitos, promover entendimentos

e propor soluções para questões e problemas socioculturais e ambientais identificados

em suas comunidades.

Construção Coletiva do Alicerce da Integridade, Projetos comunitários

objetivos



EIXO 4 - EMPREENDER COM INTEGRIDADE PARA SI, PARA OS OUTROS E PARA TODOS os AGENTES
DE TRANSFORMAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO PRÓPRIO FUTURO

•Aprofundar conhecimentos relacionados a contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de

iniciativas empreendedoras, incluindo seus impactos nos seres humanos, na sociedade e no meio

ambiente; 

•Ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida; 

•Utilizar esses conhecimentos e habilidades para estruturar iniciativas empreendedoras com

propósitos diversos, voltadas a viabilizar projetos pessoais ou produtivos com foco no

desenvolvimento de processos e produtos com o uso de tecnologias variadas.

objetivos



Educador é quem prepara para a vida e assume a ética
como programa, formando pessoas justas, solidárias,

honestas e equilibradas.
Andrea Ramal

O NAMORAL É A
COMPLEMENTAÇÃO

PERFEITA PARA DAR AOS
ESTUDANTES UMA

FORMAÇÃO INTEGRAL,
ÉTICA E CIDADÃ.



LEVAR O NAMORAL A TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO DF.

desenvolver versões do namoral para os anos iniciais do ensino fundamental.

desenvolver versões do namoral para o ensino superior.

levar o namoral a todas as escolas públicas e privadas do brasil.

desenvolver versões inclusivas do projeto,

desenvolver metodologia ead para todos os formatos, de modo a democratizar o acesso ao projeto em

qualquer localidade do país.

desenvolver metodologias e materiais para replicação do projeto por qualquer instituição interessada,

em qualquer lugar do brasil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

NOSSOS SONHOS

"O dia de amanhã ninguém usou. Pode ser seu."
Pagano Sobrinho, ator e radialista brasileiro (1910 - 1972)

(E PLANOS)



"Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas

conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato,

sempre foi assim que o mundo mudou."
Margaret Mead

 
 

https://www.pensador.com/autor/margaret_mead/


"De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de
tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas
mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a
ter vergonha de ser honesto..."

JUNTO COM VOCÊ, ESTAMOS

DANDO O PRIMEIRO PASSO NA

DIREÇÃO DA MUDANÇA.

Rui Barbosa, em discurso no Senado - 17/12/1914

O BRASIL PODE SER O PAÍS
COM QUE SONHAMOS!



"[...] Às vezes, cai em uma geração para ser
grande. Você pode ser essa grande geração.

Deixe sua grandeza florescer."
Nelson Mandela



na plataforma do curso você encontrará dois e-books com o

detalhamento dos conteúdos propostos, CONFORME O SEU INTERESSE E

ÁREA DE ATUAÇÃO: 

1. namoral - o jogo (para o ensino fundamental) 

2. namoral ensino médio  

SOMOS GRATOS POR VOCÊ ESTAR CONOSCO ATÉ AQUI!



INTEGRIDADE, ÉTICA

E CIDADANIA

GESTORA:
lUCIANA ASPER Y VALDÉS, PROMOTORA DE JUSTIÇA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:
FERNANDA LOBATO MIGUEL 

COORDENAÇÃO GERAL:
ANA NOGUEIRA

instagram DO PROJETO: @namoralmpdf

contato: namoral@mpdft.mp.br

pÁGINA DO PROJETO: WWW.mpdft.mp.br/namoral

canal do projeto: tv namoral 

LINKEDIN DO PROJETO: www.linkedin.com/company/namoral

CLIQUE NO ÍCONE PARA ASSESSAR O LINK

https://www.instagram.com/namoralmpdft
https://www.youtube.com/channel/UC1vif16izzR7sJ6tKK42Gwg
mailto:namoral@mpdft.mp.br
https://www.mpdft.mp.br/namoral/
http://www.linkedin.com/company/namoral

