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Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 4º ano Data de realização das atividades: 28/05/2020 à 03/06/2020 Carga Horária: 1 aula 

Componente Curricular 
Central: Filosofia 

Componente Curricular 
Participante: Filosofia 

Professores: 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: Tolerância 

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

Responsabilidade; Cidadania e Tolerância. 

Objetos de Conhecimento: Exposição do conceito de tolerância e este como um imperativo relacionado à 
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: 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: Plano curricular Municipal da disciplina de filosofia para crianças. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ATIVIDADE 4 – TOLERÂNCIA: NOSSO DEVER 

 

Escola:__________________________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________________ 

 

TOLERÂNCIA: NOSSO DEVER 

 

Operários. Tarsila do Amaral. 1933.  
                                             

Olá alunos, olá alunas! 

Segue abaixo nossa quarta atividade não presencial. Nela daremos continuidade ao nosso 

conteúdo programático sobre a Responsabilidade. Uma das responsabilidades que devemos ter 

é sermos tolerantes. Leia o texto e faça a atividade proposta. 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÂO PRESENCIAIS 
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A intolerância leva os homens aos mais diversos tipos de conflitos. Em meio a crises como 

a que o planeta vivencia nesse momento uma das principais irresponsabilidades que alguém 

pode cometer é atribuir a culpa a grupos humanos que julgamos serem os responsáveis por 

nossos males. O “outro” é sempre caricato. O outro é aquele em que, seja por características 

físicas, econômicas, sociais, de etnia, entre uma série de fatores, acreditamos por preconceito 

serem menos humanos do que nós. Pensar assim é mero fruto da ignorância.  

“Todos somos iguais porque somos todos humanos”.  Nesse sentido devemos ter cuidado 

com palavras e atos que possam ofender grupos minoritários que por ventura se distinguem do 

nosso modo de agir, vestir, falar etc. Mas é exatamente aí que consiste a riqueza humana. Sua 

diversidade de culturas.  

Um dos preconceitos mais comuns é o “geográfico”. Ele pode se manifestar no cotidiano de 

modo despercebido, por exemplo, ao atribuir o nome de uma doença como sendo um “vírus 

chinês” ou algo do tipo. Com essas palavras ofendemos todos os chineses e seus 

descendentes. Noções deturpadas assim podem se generalizar e alcançar grupos de pessoas 

que não são responsáveis por certos problemas. Imagine que alguma doença atingisse 

localidades mais pobres como grandes favelas do Rio de Janeiro ou de São Paulo e se criasse 

um vocabulário popular que se referisse à doença como “doença dos pobres” ou “doença de 

favelado”. Isso seria muito triste. Durante a Idade Média, a Peste Bubônica, uma doença 

causada por pulgas presentes nos ratos, assolou grande parte da Europa, matando muitas 

pessoas. Os Judeus foram injustamente acusados de serem os responsáveis, principalmente 

pela baixa letalidade em relação a eles. O motivo de a doença atingir, pouco os Judeus está 

atrelado aos seus rigorosos hábitos de higiene, ligados principalmente a questões religiosas. 

Mas mesmo assim as pessoas os culpavam. Isso se dá pela construção de preconceitos que 

não são combatidos em sua raiz e que por não serem combatidos levam ao sofrimento de 

muitas pessoas.  

 

EXERCÍCIO: 

1) A melhor forma de combater a intolerância é o conhecimento. Sendo assim sua 

responsabilidade hoje é pesquisar sobre o povo chinês. Anote em seu caderno as partes do 

texto que você achou mais interessante.  

Boa atividade. 

 


