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Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de realização das atividades: Carga Horária: 

5º ano 21/05/2020 à 27/05/2020 1 aula 

Componente Curricular 
Central: 

Componente Curricular Participante: Professores: 

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

Tema da Aula: 

 Filosofia e Ciência 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular) 

 Conhecimento 

 Pensamento Científico, crítico e criativo 

Objetos de Conhecimento 

 Desenvolver a capacidade analítica em relação ao processo de aquisição do conhecimento. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 Raciocínios, formação de conceitos, investigação e tradução  

Materiais, tecnologias e recursos utilizados; 

 Caderno ou outro material para anotação. 

Avaliação: 

 Dar-se-á no retorno das aulas presenciais, com revisão do conteúdo e aplicação de novas 
atividades sobre o tema, para análise do desempenho nos estudos. 

Referencial: 

 Atlas básico de filosofia. 

 Plano curricular Municipal da disciplina de filosofia para crianças. 

 Definições retiradas do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.  

 Disponível em: https://dicionario.priberam.org/liberdade (acesso em 30-04-2020) 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ATIVIDADE 3 - PENSAMENTO E RACIOCÍNIO 

 

Como já estudamos, os animais irracionais são espertos, mas não são capazes de 

formar ideias. Eles só possuem as duas primeiras etapas do conhecimento: a sensação 

(que ocorre por meio da visão, do tato, do olfato, do paladar e da audição) e a memória. 

De fato, alguns animais vêem e escutam melhor do que nós. E não há dúvidas de que 

alguns animais têm excelente memória. Eles aprendem a resolver problemas e evitam 
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seus agressores. Somente o homem é capaz de pensar. Como já dissemos, pensar é a 

capacidade de ter ideias.  

 Então, já estudamos três etapas do conhecimento: a sensação, a memória e a 

formação da ideia. Há, no entanto, outra etapa importantíssima: o raciocínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é o raciocínio? Raciocinar é estabelecer 

relação entre ideias. O raciocínio é 

importantíssimo para a construção do 

conhecimento. O conhecimento mais elevado 

está na relação entre as ideias.  Nós 

raciocinamos o tempo todo! Quando dizemos: “o gato é manso”, “o homem é um animal 

racional”, “a educação é importante”, estamos relacionando ideias. Quando a relação 

entre as ideias está correta, encontramos a verdade. Quando a relação está errada, então 

o raciocínio é falso. 

Em qualquer diálogo, mesmo nos mais simples, raciocinamos. Quando afirmamos, 

negamos ou interrogamos estamos relacionando ideias. Qualquer frase que escrevamos 

exprime uma relação de ideias. 
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EXERCÍCIO 

Escreva um texto filosófico! Descreva o modo como nós chegamos à conclusão de 

que o homem é um animal racional. Exponha a semelhança e a diferença entre o homem 

e os animais irracionais em relação às etapas do conhecimento. 
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