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ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  
ATIVIDADE 5: A AMIZADE 

 

O amor é o sentimento que une as pessoas.  

Há várias formas de amar! 

Hoje falaremos da amizade, uma das mais belas formas de 

amar. 

 

POEMA DO AMIGO APRENDIZ 

Quero ser o teu amigo. 

Nem de mais, nem de menos. 

Nem tão longe, nem tão perto. 

Na medida mais precisa que eu puder. 

Mas, amar-te sem medida e ficar na tua vida, 

Da maneira mais discreta que eu puder. 

Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar. 

Sem forçar tua vontade.  

Sem falar, quando for hora de calar. 

E sem calar, quando for hora de falar.  

Nem ausente, nem presente por demais.  

Simplesmente, calmamente, ser-te paz.  

É bonito ser amigo, mas confesso: é tão difícil aprender. 

Fernando Pessoa 
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O filósofo Aristóteles diz que a amizade é uma convivência 

íntima, agradável e, sobretudo, benéfica. 

A amizade tem algumas características: 

É uma relação amorosa. Os amigos se gostam! É 

agradável estar com o amigo.  

O amor é recíproco. Reciprocidade é a 

correspondência mútua. Os amigos pagam o afeto com afeto. Não é possível falar em amizade quando 

somente um é amigo. 

Os amigos se veem com igual dignidade e valor. Na amizade não há hierarquia de poder ou 

prioridade. A Relação em que só uma pessoa fala, só uma pessoa manda, só uma pessoa é prioridade, 

não é amizade. 

A relação de amizade é orientada para o bem. Os amigos estimulam o crescimento um do outro. 

Os amigos se ajudam a fazer o bem por si e pela sociedade. Por isso, a amizade é uma virtude, assim 

como a bondade e a justiça.  Pessoas que se juntam para fazer o mal não são amigos, são apenas 

cúmplices. 

 

FILOSOFANDO ... 

Vamos abrir o caderno e escrever para um de nossos amigos. Escreva o que vem ao seu coração. 

Faça-o saber de suas boas lembranças e alegria a seu lado. Faça uma cópia numa folha bonita e envie 

para o seu amigo. 

 

Aprendendo palavras novas 

Correspondência – ato, processo ou efeito de corresponder(-se), de apresentar ou estabelecer 

reciprocidade. 

Cúmplice – o que contribui de forma secundária para a realização de crime de outrem.  

Estimular – despertar o ânimo, o interesse de; encorajar, incentivar. 

Hierarquia – organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto 

ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo. 

Mútua – que se faz ou que se dá em recompensa ou em troca de algo similar. 

Reciprocidade – correspondência mútua. 
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