
 

Ano Letivo: 2020 PLANO DE AÇÕES PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  

Ano/Turma: 2º ano Data: 04/06/2020 à 11/06/2020 Carga Horária: 1h/aula 

 
Componente Curricular Central: Filosofia 

Professores: Jean Lucas Tavares, Geslaine Guedes dos Santos do 
Vale, Pedro Paulo Baruffi, Francisco das Chagas Freire, Estela Alves 
da Maia, José Moacir Domingues dos Santos. 

Componente Curricular Participante: Admiração. 

Tema da Aula: Admirável Mundo das Emoções. 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): Conhecer-se de 
modo físico e emocional, compreendendo-se a partir de conceitos e imagens que dizem respeito a fatores que provocam 
admiração e sua consequente mudança fisionômica.  

Objetos de Conhecimento: Emoções, Autoconhecimento. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Caderno ou outro material para anotação, lápis e borracha.  

Avaliação: Ocorrerá no retorno das aulas presenciais. Serão realizadas atividades de revisão dos conteúdos para que se 
possa analisar o desempenho dos educandos.  

Referencial: KARINA; JON. Criando com Apego. Disponível em:<https://www.criandocomapego.com/desenhos-das-
emocoes-para-colorir-e-pintar/desenhos-das-emocoes-para-colorir/>. Acesso em: 29 mai. 2020. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR. Plano Curricular Municipal da Disciplina de Filosofia para 
Crianças. Caçador: 2019.  

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  

ATIVIDADE 5: ADMIRÁVEL MUNDO DAS EMOÇÕES 

 
ADMIRÁVEL MUNDO DAS EMOÇÕES 

 
 

Olá alunos, espero que estejam todos bem.  

 

Hoje estudaremos o tema da Admiração.  

O mundo é um lugar que nos encanta e nos provoca 

admiração. Sob o brilho do Sol que nos aquece, há matas que 

escondem cachoeiras, fios d’água e muitas árvores que nos 

dão frutos e sombra para podermos descansar um pouco. À 

noite, podemos contemplar as estrelas e admirá-las. Não 

admiramos somente coisas da natureza, mas tudo que de 

alguma forma mexe com nossas emoções. Muitas vezes 

essas emoções fazem com que nosso rosto expresse o que 

estamos sentindo por dentro, principalmente após vermos 

algo, ouvirmos, descobrirmos, pensarmos, entre uma 

infinidade de outras experiências. Tudo isso mexe com nossas 

emoções e muitas vezes nos provoca admiração. Perceber nossas emoções é uma forma de 

autoconhecimento.  

 

Menino com Pião. Cândido Portinari. 



 

EXERCÍCIO 

 

1) Em seu caderno ou em uma folha em branco coloque o número que representa o garoto com a 

fisionomia de alguém admirado e escreva quais as partes do rosto melhor expressam isso? 

 

   

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa atividade! 

 


