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Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

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

2º ano 21/05/2020 á 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: 

 Limites 

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

 Filosofia 

Objetos de Conhecimento 

 Investigação e descobertas 

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 e folhas 

Avaliação: 

 O método avaliativo será de forma contínua e qualitativa, sendo que, ao retornar as aulas 
presenciais os conteúdos serão revistos pelo professor. 

Referencial: 

 Plano Curricular Municipal 

 Grisa, Pedro A. O Jogo e a Estrutura das Personalidades das Crianças. 6ed. Florianópolis: 
EDIPAPPI, 2004.406 páginas. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ATIVIDADE 3 : Limites 
 

Olá alunos, espero que esteja tudo bem, brincando, cuidando da higiene. Teremos 

uma atividade de Filosofia para realizar hoje. 

Nosso tema de hoje chama-se Limites, mas o que é isso? 

Tudo tem limite, nós também, não forçamos ninguém a nada. Assim como nós, todos 

têm limitações e devemos respeitar o espaço de cada um. Saber até onde é capaz de ir é 

algo individual, que não cabe a ninguém julgar. Olhe o próximo com mais carinho e 

compaixão. Respeito é fundamental. 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÂO PRESENCIAIS 
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Pensando nisso a professora pensou em realizar uma atividade onde vocês vão fazer 

duas listas do que vocês podem fazer para ajudar a família e os amigos respeitando os 

seus limites. 

1º passo: Copie em seu caderno o que está abaixo. 

Caçador dia___de___2020. 

2º passo: Copie um quadro como esse abaixo e complete-o com palavras de acordo com 
o que foi indicado. 
 
 

O que posso fazer para ajudar meus 

pais e amigos? 

O que não posso fazer, pois estarei 

passando dos limites 

  

  

  

  

  

  

  

 

3º passo: Desenhe ou cole figuras que represente essas palavras que você escreveu no 

quadro. 

 

 

 

 Bons estudos! 

 


