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 Conhecimento 

 Pensamento Científico, crítico e criativo 

Objetos de Conhecimento 

 Resolver problemas de lógica, compreendendo o texto do problema, utilizando 

pensamento dedutivo e raciocínio lógico para chegar à solução. Utilizando estratégias 

diversas de resolução. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base 
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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. 
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 Plano Curricular Municipal da disciplina de filosofia para crianças.- Plano curricular 

Municipal da disciplina de filosofia para crianças. 

Aplicação/Fixação 

 

ATIVIDADE 1 - Raciocínio Lógico 

 

Escola: 

Nome: 

Olá aluno, espero que esteja bem, brincando bastante e cuidando da higiene!  

Temos que dedicar nosso tempo em casa aos estudos também. Por isso, teremos uma 

atividade de filosofia para realizar hoje. 

 

Aluno, você vai precisar do: 

- Caderno de filosofia ou folhas para escrever e realizar as atividades. 

Não esqueça de guardar suas atividades para apresentar ao professor no retorno das 

aulas presenciais. 

https://prezi.com/wvao3_zhjahs/principios-racionais/


  

 

Tema: Raciocínio Lógico. 

Nosso tema de hoje chama-se Raciocínio Lógico, mas afinal, o que é isso? Para que 

serve? 

Raciocínio Lógico é a maneira que temos para formar um pensamento verdadeiro, que 

tenha sentido. Serve para ajudar-nos a entender a realidade e construir um conhecimento 

verdadeiro. Mas, para que este conhecimento seja verdadeiro, deve seguir algumas 

regrinhas, que chamamos de princípios. 

Foi Aristóteles que deu início a este estudo. Ele queria encontrar um método que servisse 

para descobrir a verdade deste mundo e a diferenciar cada momento o verdadeiro do 

falso. Ele mesmo começou a analisar como as pessoas falavam e foi aperfeiçoando a 

linguagem a partir de determinadas regras que ajudaram a construir os raciocínios 

verdadeiros. 

 

Chegou a hora de treinar o raciocínio lógico. Vamos lá! 

 

Fonte: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1135/tem-logica-na-matematica#_=_> Acesso em 
29/04/2020 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1135/tem-logica-na-matematica#_=_


  

 

 

 
 
Fonte: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1135/tem-logica-na-matematica#_=_> Acesso em 
29/04/2020 
Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/792422496925003208/ > Acesso em 29/04/2020 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1135/tem-logica-na-matematica#_=_
https://br.pinterest.com/pin/792422496925003208/


  

 

 


