
 

 

 

 

 

 
Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

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

3º ano 14/05/2020 á 20/05/2020 1 aula 

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: 

• Os princípios racionais – Regras para um conhecimento verdadeiro 

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

• Conhecimento 

• Pensamento Científico, crítico e criativo 

Objetos de Conhecimento 

• Resolver problemas de lógica, compreendendo o texto do problema, utilizando pensamento 
dedutivo e raciocínio lógico para chegar à solução. Utilizando estratégias diversas de resolução. 

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: 

• 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: 

• Atlas Básico de filosofia. 

• Plano curricular Municipal da disciplina de filosofia para crianças. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ATIVIDADE 2:  Os princípios Racionais – Regras para um conhecimento verdadeiro 

Escola_________________________________________________________________ 

Caçador, ____ de maio de 2020. 

 

Olá querido aluno, hoje daremos continuidade ao estudo sobre Raciocínio lógico. 

Para responder as atividades você vai precisar do caderno de filosofia ou de folhas. 

Não se esqueça de guardar suas atividades para apresentar ao professor no retorno das 

aulas presenciais. 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÂO PRESENCIAIS 



 

 

 

 

 

Agora você já sabe que o raciocínio lógico serve para exercitar o pensamento e que 

precisa seguir algumas regrinhas para que seja entendido como um pensamento válido, 

correto, verdadeiro. 

Hoje vamos aprender duas regras, que chamaremos de princípios. 

1. Princípio da Identidade 

É aquele que nos faz reconhecer algo como sendo ele mesmo. Aquele objeto, 

pessoa, ou qualquer outro elemento que chamamos pelo nome e não o confundimos com 

outra coisa. O princípio que identifica algo por suas características. O que é, é. 

 

A) Escreva na linha o nome de cada objeto: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Princípio da não contradição 

O Princípio da não contradição busca nos ensinar que é impossível um objeto ser 

e não ser ao mesmo tempo. Por exemplo, um quadrado não pode ser ao mesmo tempo, 

um triângulo. 

 

B) Circule a imagem que não representa um quadrado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Lembre-se que quando voltarmos para nossas aulas normais, vamos 

revisar todo o conteúdo estudado em casa, por isto se você ficar com dúvidas sobre o 

conteúdo, não se preocupe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


