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VIVE – Vivendo Valores na Educação  

Núbia Hubner 

Nada é mais precioso em nossa existência do que contribuir para o desenvolvimento do ser 

humano através de seus talentos inatos.  

Nutrir esse talentos inatos é nossa missão na educação.  

O VIVE – Vivendo Valores na Educação é um projeto de abrangência mundial. Em linguagem 

simples conceitua os valores como paz, respeito, amor, responsabilidade, organização, cooperação, 

união, fazendo com que os educandos reflitam e participem das atividades com cada valor.  

Em nossa sociedade lidamos diariamente com anti-valores. Somos estereótipos do que 

planejam e esperam de nós. Nos perdemos nos conceitos primordiais, e parecemos seres saindo de 

uma linha de montagem.  

Se faz urgente a busca de valores que resgatem nossa autonomia, que nos mostrem quem 

somos, e no que podemos nos transformar.  

Em minha experiência nesse projeto com crianças e adolescentes, é uma dádiva compartilhar 

a vida através dos valores.  

É nítido a transformação. É claro o entendimento que se faz quando se resgata nossos valores 

mais profundos.  

E assim, nossos sonhos de um mundo melhor saem da realidade utópica, e se tornam em 

nossa melhor realidade. No melhor que podemos ser.  

Na educação, mister se faz plantar e cultivar as sementes, nossa herança para os que virão, e 

nossa consciência tranqüila de que contribuímos para um mundo melhor.  

O educador é um auxiliar da providência divina em tornar a existência, uma caixinha de 

valores, de preciosidades.  

Vivencie valores em seu dia a dia. Sua vida mudará. E quando você muda, já sabe, o mundo 

ao seu redor também muda.  

Experimente essa mudança!  

Núbia Hubner é professora e capacitadora do programa VIVE – Vivendo Valores na Educação.  

Visite o site: http://www.livingvalues.net 
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