
 

Ano Letivo: 2020 PLANO DE AÇÕES PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  

Ano/Turma: 3º ano Data: 04/06/2020 à 11/06/2020 Carga Horária: 1h/aula 

 
Componente Curricular Central: Filosofia 

Professores: Estela Alves da Maia, Francisco das Chagas Freire, 
Geslaine Guedes dos Santos do Vale, Jean Lucas Tavares, José Moacir 
Domingues dos Santos e Pedro Paulo Baruffi. 

Componente Curricular Participante: Filosofia 

Tema da Aula: Virtudes e Valores 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): Identificar as 
palavras de valores e associá-las em suas atitudes no dia a dia; Exercitar a curiosidade intelectual, incluindo a investigação, 
a reflexão e a análise crítica das ações humanas; Promover a empatia, o diálogo e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza. 

Objetos de Conhecimento: Filosofia 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Caderno, folhas, lápis, borracha, lápis de cor e Régua. 

Avaliação: Cadernos em dia e organizados; Auto avaliação; Mapa conceitual; Poemas filosóficos; Todas as atividades serão 
revistas após o retorno das aulas. 

Referencial: Base Nacional Comum Curricular (BNCC); https://escolaeducacao.com.br/atividades-de-ensino-

relioso/atividades-de-ensino-relogioso-poema-virtude-e-felicidade/  

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  
ATIVIDADE 5: Virtudes e Valores 

Caçador __ de Junho de 2020.  

Olá amiguinhos (as) 

Espero que esteja tudo bem com vocês, brincando e sempre se cuidando, leiam com muita atenção o 

texto sobre virtudes e valores. 

Virtudes e Felicidade 

Será a virtude uma coisa 

Chata, difícil e dura? 

Será que ela é contrária 

Ao que o homem mais procura? 

 

Tem gente que acha assim: 

Melhor é não ter virtude, 

Fazer o que der na telha, 

Sem tomar uma atitude! 

 

Procurar prazer em tudo, 

Mesmo à custa de outro alguém, 

Viver sem bússola justa, 

Além do mal e do bem! 

Mas filósofos avisam 

E a religião também:  

Engana-se quem procura 

Fora do bem, ser feliz! 

 

Felicidade é a virtude 

Praticada a cada dia, 

É a justiça das ações 

Sem vaidade ou covardia. 
 

Ser feliz é muito mais 

Que viver só de prazer … 

É uma paz de consciência, 

Feliz é ser, mais que ter... 

 

Quem sabe enxergar a vida 

Pelo prisma da virtude 

É que é feliz de verdade 

E ante o mundo não se 
ilude! 

 

Justiça, amor e bondade 

É que não são ilusões, 

Pois podem brotar 
tranquilas 

Nos humanos corações. 

 

 

Poema de Dote Incontri 

 

Atividade 01 

Copie em seu caderno as palavras da mão que você considera como atitudes corretas, depois pesquise 

e descubra o significado de cada uma delas: 



 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 02 

Copie em seu caderno todas as palavras virtuosas do mapa, após, pinte as que você considera como 

valiosas para sua vida. Converse com seus pais ou responsável sobre suas escolhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


