
  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
Secretaria Municipal de Educação 
Departamento Pedagógico 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de realização das 
atividades: 

Carga Horária: 

1º ano 04/05/2020 á 08/05/2020 1 aula 

Componente Curricular 
Central: 

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

Professor: 

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: 

 Conhecendo a si mesmo;   

 Eu e o outro somos nós;  

 Valores; 

 Equilíbrio. 

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

Curricular) 

 Conhecer a si mesmo para conhecer o Outro; 

 Desenvolver a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação;    

Objetos de Conhecimento 

 Filosofia 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base 

Municipal de Caçador) 

 Ter o hábito de questionar o que se escuta e o que se fala, exercitando o diálogo 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÂO PRESENCIAIS 



  

 

e a curiosidade; 

 Identificar a necessidade de conviver com os outros. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Caderno e outros materiais para anotações. 

Avaliação: 

 Será feita ao retorno das aulas, com revisão de todos os conteúdos aplicados. 

Referencial: 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Grisa, Pedro A. O Jogo e a Estrutura das Personalidades das Crianças. 6ed. 

Florianópolis: EDIPAPPI, 2004.406 páginas. 

Aplicação/Fixação 

 
ATIVIDADE 1 : Quem sou eu? Quem é o outro? O eu e o outro somos nós. 
 

 
 
Nesta atividade, o aluno deverá desenhar em seu caderno retratando como ele se vê. 

Também, quantas pessoas convivem com ele, quais são elas? 

Caro responsável, oriente a criança a escrever no caderno o título da atividade e a data. 

Peça para que leia e interprete a atividade com muita atenção, faça no caderno de classe 

ou caderno específico. Caso ele ainda não faça leitura com autonomia, ajude a 

compreender a tarefa e acompanhe-o.  

Queridos alunos, espero que todos estejam bem, brincando, estudando, curtindo seus 

familiares. 

Em breve nos veremos! 

Obs: As atividades que estão sendo enviadas deverão ser feitas no caderno. Importante 

que todos guardem estas atividades para apresentar no retorno das aulas. 

 



  

 

 
 
 
 
  
 


