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Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º 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: Liberdade 

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

Conhecimento; Pensamento Científico, crítico e criativo; Argumentação. 

Objetos de Conhecimento: Significado e importância da liberdade. 

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: MIORANZA, Ciro. Atlas básico de filosofia. Ed. Escala Educacional, São Paulo, 2007.  
Plano Curricular Municipal da disciplina de filosofia para crianças. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ATIVIDADE 4 – Liberdade 

Escola_________________________________________________________________ 

Caçador, ____ de maio de 2020. 

 

Olá, hoje vamos dar continuidade do estudo sobre a liberdade. 

 Você vai precisar do caderno de filosofia ou folha para fazer a atividade. 

 Não se esqueça de guardar sua atividade para apresentar ao professor no retorno das aulas 

presenciais. 

Para leitura: 

Na atividade anterior, você foi convidado a fazer um desenho para representar a liberdade. Hoje 

vamos entender um pouco a importância desta palavra liberdade na vida das pessoas. 

O dicionário nos diz que a palavra liberdade significa: poder de agir livremente, dentro de uma 

sociedade organizada.  

 Todas as pessoas têm o direito  

 Para que todos sejam livres, cada um tem que respeitar os 

direitos dos outros. 

 A liberdade só existe quando os direitos são equilibrados 

com responsabilidade. 

A liberdade pode ser representada por muitas imagens, como de 

uma gaiola aberta, de correntes se rompendo e até mesmo de pássaros voando no céu. 

Alguns filósofos buscaram entender este conceito e quase todas as pessoas têm uma resposta para 

a pergunta: O que é a liberdade? 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÂO PRESENCIAIS 



[Digite texto]  
 

 

 

 

No caderno ou na folha vamos fazer a atividade: 

Entreviste duas pessoas de seu convívio (pode fazer isto pessoalmente ou pelas redes sociais) e faça 

estas duas perguntas: 

Entrevistado 01 

1) O que é liberdade para você? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) O que impede as pessoas de serem livres? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Entrevistado 02 

3) O que é liberdade para você? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4) O que impede as pessoas de serem livres? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


