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 Tema da Aula: 

 Responsabilidade 

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

Curricular) 

 Responsabilidade 

 Cidadania 

Objetos de Conhecimento 

 Identificação do conceito de responsabilidade e seu valor em nossa sociedade. 

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

Municipal de Caçador) 

 Raciocínios, Formação de conceitos, investigação e tradução. 

 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÂO PRESENCIAIS 



  

 

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. 

Aplicação/Fixação 

 

ATIVIDADE 1- RESPONSABILIDADE 

 

Escola: 

Nome: 

 

Olá alunos, olá alunas. 

Hoje nossa primeira aula é sobre o tema da 

responsabilidade. Nela iremos aprender noções gerais do 

que é responsabilidade e como sermos pessoas mais 

responsáveis.  

A palavra Responsabilidade é irmã da palavra Resposta. 

Ambas tem origem em uma língua chamada Latim e que 

não é mais utilizada para nos comunicarmos no dia-a-dia, 

mas que já teve sua importância de língua universal, assim como o idioma Inglês tem nos 

dias de hoje.  

Responsabilidade está, portanto ligado a uma resposta que devemos dar a algo que 



  

 

vivenciamos. Sendo assim podemos nos perguntar: como fazer para sermos 

responsáveis? Porém, antes de fazermos essa perguntinha precisamos saber quais 

respostas a sociedade e o mundo espera de nós.  

Há dois tipos de respostas a se esperar de cada um. A primeira resposta é rotineira e que 

habituamos a fazer todos os dias, como por exemplo, não jogar lixo na calçada, cuidar do 

nosso material escolar, cuidar do nosso bichinho de estimação, sermos educados com as 

outras pessoas, não deixar a torneira aberta para não desperdiçar água, entre outras 

coisas. Caso não agíssemos assim nosso planeta se tornaria um lugar hostil a nós. O 

segundo tipo de resposta está ligado às questões mais complexas ou nem tanto 

cotidianas. Hoje, por exemplo, o maior desafio que o planeta vivencia está ligado ao 

combate da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Sendo assim precisamos dar 

respostas corretas para que a pandemia passe o mais rápido possível e a vida volte à 

normalidade.  

Vamos ver três ações que se levarmos adiante estaremos sendo responsáveis e 

protegendo, não só a nós mesmos, mas as pessoas que amamos e todas as demais que 

habitam conosco o planeta Terra. 

 A primeira e mais importante é ficar em 

 cumprindo o isolamento 

social.       

 

 



  

 

A segunda é usar máscaras e aconselhar as pessoas a nossa  volta a fazerem o mesmo.                                                              

 

 

A terceira é lavar bem as mãos com água e sabão. Ah, cuidado para não desperdiçar 

água, lembre-se que evitar o desperdício de água é uma de nossas responsabilidades 

cotidianas. Para nos ajudar com isso há uma maneira correta de lavarmos bem as mãos: 

 

 

 

Juntos elencamos três reponsabilidades diante do cenário atual, agora é com você. Em 

um caderno ou em uma folha em branco escreva outras responsabilidades que 

devemos ter para nos protegermos.  

Boa atividade.  

 

 

 

 


