
 

 

 

 

Local  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma5º ano Data de realização das 
atividades: 07á 13/05 

Carga Horária: 1 aula 

Componente Curricular 
Central: 

Componente(s) 
Curricular (es) 
Participante(s): 

Professor: 

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

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: 

 Se dará 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 - ALUNOS 

ATIVIDADE 1 - O homem é um animal racional (Filósofo Aristóteles) 

Segundo o importante filósofo Aristóteles, o homem é um animal racional.  

Animal? 
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Quando se diz que o homem é um animal, as pessoas logo pensam em teorias sobre a 

origem da humanidade (o homem é criatura de Deus ou 

evoluiu do macaco?). Na verdade, a palavra “animal” vem 

da palavra latina “anima”, que significa vida (princípio de 

vida). Animal é o que tem vida, o que é animado. O 

homem é animal porque é vivo. Os seres vivos se 

distinguem dos seres inanimados (aqueles que não têm 

vida).  

Os animais, ou seja, os seres animados tem um ciclo biológico (nascem, crescem, 

se reproduzem e morrem). Os seres inanimados não nascem não crescem não se 

reproduzem e não morrem.  

 

Racional? 

 O homem é racional. O que isso significa? A racionalidade é a capacidade de 

pensar e fazer escolhas.  

Alguém poderia dizer: “o meu cachorro pensa, pois é esperto e capaz de abrir a janela”. 

Sim, os animais são espertos e, para sobreviverem, são capazes de resolver os 

problemas. No entanto, os animais não são capazes de pensar. Pensar é a capacidade 

de ter ideias. O pensamento pode ser expresso por meio de palavras, sinais e símbolos. 

 

 

 

FILOSOFIA 

A racionalidade dá ao homem a capacidade de conhecer a verdade e o bem. 

Para os animais irracionais não é possível distinguir a verdade e a falsidade, o bem e o 

mal. Dito de outro modo, o homem é capaz de conhecer e de comunicar o conhecimento 

aos demais. 



 

 

 

Exercício 

Vamos entender melhor o texto acima! Aprenda os significados das seguintes palavras: 

Animal, inanimado, racional, sinal, símbolo, inteligência e liberdade. Converse sobre os 

sentidos dessas palavras com um de seus familiares. Pesquise também o significado de 

outras palavras que você não tenha entendido. 

Animal:  

1. Biologia - Ser vivo multicelular, com capacidade de locomoção e de resposta a 

estímulos, que se nutre de outros seres vivos. 

2. Ser vivo irracional, por oposição ao homem. = ALIMÁRIA 

3. Depreciativo- Pessoa bruta, estúpida ou grosseira. = ALIMÁRIA 

Inanimado:  

1. Sem ânimo.                                         2. Sem sentidos, morto. 

Racional:  

1. Dotado de raciocínio.                         2. Que só se concebe pela razão. 

3. Razoável, conforme à razão.             4. Ser pensante (opõe-se a irracional). 

Sinal: 

1. Coisa que chama outra à memória, que a recorda, que a faz lembrar. 

2. Indício, vestígio, rastro, traço. 

3. Qualquer das feições do rosto. 

4. Gesto convencionado para servir de advertência. 

5. Manifestação exterior do que se pensa, do que se quer. 

6. Rótulo, letreiro, etiqueta. 

7. Marca de roupa. 

8. Ferrete. 

9. Marca distintiva. 



 

 

 

Símbolo: 

   1. Figura ou imagem que representa à vista o que é puramente .abstrato. 

2. Figura que, nas medalhas, representa homens, divindades, países, animais, etc. 

3. [Figurado] Divisa; sinal. 

Inteligência: 

1. Conjunto de todas as faculdades intelectuais (memória, imaginação, juízo, raciocínio, 

abstração e concepção). 

2. Qualidade de inteligente 

3. Compreensão fácil.    

4. Pessoa muito inteligente e erudita. 

Liberdade: 

 1. Direito de um indivíduo proceder conforme lhe pareça, desde que esse direito não vá 

contra o direito de outro e esteja dentro dos limites da lei. 

2. Condição da pessoa ou da nação que não tem constrangimentos ou submissões 

exteriores. 

3. Estado ou condição de quem não está detido, nem preso (ex.: liberdade condicional; 

pássaros em liberdade). ≠ PRISÃO 

4. Estado ou condição daquilo que não está preso, confinado ou com alguma restrição 

física ou material (ex.: cabelos em liberdade; depois do tratamento, devolveram os 

animais à liberdade). 

5. Cada um dos direitos garantidos ao cidadão (ex.: liberdade de circulação; liberdade de 

expressão; liberdade religiosa). 

6. Maneira de falar ou de agir sem tentar esconder sentimentos ou intenções (ex.: 

permita-me a liberdade, mas vou dizer o que penso). = FRANQUEZA, SINCERIDADE 

 

Definições retiradas do Dicionário Priberam da Língua 
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