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Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

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

4º 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: 

 Um mundo pra se imaginar 

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

 Responsabilidade 

 Cidadania 

Objetos de Conhecimento 

 Ludicidade, criatividade, responsabilidade. 

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: 

 Plano curricular Municipal da disciplina de filosofia para crianças. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ATIVIDADE 3- Um mundo pra se imaginar 

 

Olá alunos, olá alunas. 

Essa é mais uma aula não presencial e que faz parte da nossa sequência que envolve o 

conteúdo programático sobre a responsabilidade.  

Escola:__________________________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________________ 

HÁ UM MUNDO PRA SE IMAGINAR 

 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÂO PRESENCIAIS 



[Digite texto]  
 

 

 

 

Uma das responsabilidades de um 

intelectual é imaginar um mundo melhor. 

Estudar, estudar, estudar para 

simplesmente imaginar e imaginar. Quando 

olhamos o mundo a nossa volta algumas 

coisas não são do modo como queríamos 

que fossem. Algumas infelizmente não 

podemos mudar, escapam as nossas 

forças, mas outras, ah, muitas coisas são 

possíveis com um pouquinho de imaginação. Deixe-me contar um segredo a vocês. É 

segredo, mas podem espalhar, quem sabe se nossas palavrinhas não voem por aí e 

alguém decida colocá-las em prática. O segredo é o seguinte: Meu amiguinho Xavier 

imaginou um mundo em que as crianças é que governam. Digo-lhes que fiquei encantado 

com o mundo governado por elas. As crianças lá são responsáveis por tudo, até em 

casos de conflitos, que vale lembrar, lá são raros. Olha o que ele disse: 

 

“Brigas e desavenças teriam duras sentenças: Três dias 

sem ver desenhos. Dois sem pisar no skate. Um domingo 

sem sorvete”.  

 

 

Na TV só passariam notícias boas, como, por exemplo, 

que desinventaram a injeção.  

 

 
Meninos Soltando Pipas. Candido Portinari. 1952. 
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“A saúde teria prioridade: Uma colher de água pura antes 

das refeições. Duas gotinhas de mel depois da lição. Bala 

e pirulito só se estiver muito aflito!”.  

 

Tem muita imaginação o Xavier, não acha?  

Agora é com você. Sua responsabilidade é a de imaginar um mundo melhor. O que 

colocaria nele? O que tiraria? Escreva um texto contando como é o mundo que você 

imaginou. Escreva em seu caderno ou nas linhas abaixo e guarde para depois entregar.  
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Boa atividade. 

 


