
 

 

 

 

 

 
Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de realização das atividades: Carga Horária: 

2º ano 07/05/2020 á 20/05/2020 2 aulas 

Componente Curricular 
Central: 

Componente Curricular Participante: Professores: 

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

Tema da Aula: 

• Existência 

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

• Existência  

Objetos de Conhecimento 

• Investigação e descobertas 

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 

• Caixa de Papelão 

Avaliação: 

• O método avaliativo será de forma contínua e qualitativa, sendo que, ao retornar as aulas 
presenciais os conteúdos serão revistos pelo professor. 

Referencial: 

• Plano Curricular Municipal 

• Grisa, Pedro A. O Jogo e a Estrutura das Personalidades das Crianças. 6ed. Florianópolis: 
EDIPAPPI, 2004.406 páginas. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ATIVIDADE 2 : Existência 

Continuação Atividade 1: 

Olá alunos, espero que esteja tudo bem,brincando,cuidando da higiene, faremos a 

continuação da atividade iniciada na semana anterior. 

Orientações: Aluno você vai precisar de uma caixa de papelão para realizar a atividade 

pode ser de sapato ou outra caixa. 

Nosso tema de hoje chama-se existência, mas o que é isso? 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
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O fato de existir a qualidade de tudo que é real ou existe de viver a vida, a realidade. 

Pensando nisso a professora pensou em realizar uma atividade onde vocês vão construir 

junto com seus pais uma maquete, vocês podem utilizar uma caixa de sapato como essa 

que a professora fez com recortes etc.  

Ou desenho no caderno onde mostre uma forma de existir, conviver em sociedade. 

Exemplo nossa sala de aula onde todos participam se respeitam, se amam e construímos 

juntos muitas opiniões e formação de conceitos. 

Guarde sua atividade assim que voltar para mostrar para a professora e aos colegas seu 

trabalho para conversarmos e discutir mais um pouco sobre existência. 

Segue alguns modelos para vocês se inspirarem e realizarem uma atividade bem legal. 
 

 

 

 

 

 


