
 

 

 

 

 

 
Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

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

4º ano 14/05/2020 á 20/05/2020 1 aula 

Componente Curricular 
Central: 

Componente Curricular Participante: Professores: 

Filosofia Responsabilidade 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: 

• Como será o amanhã? 

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

• Responsabilidade 

• Cidadania 

• Ludicidade 

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. 

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. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

ATIVIDADE 2- RESPONSABILIDADE 

 
 

Escola:__________________________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________________ 

 

Olá alunos e alunas.  

Segue abaixo nossa segunda atividade não presencial. Nela daremos continuidade ao 

nosso conteúdo programático sobre a Responsabilidade.  

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÂO PRESENCIAIS 



 

 

 

 

 

LAÇOS DO HOJE E DO AMANHÃ 

 

 

“Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas” 

No livro O Pequeno Príncipe, do escritor Antoine De Saint-Exupéry, em determinado 

momento da história, o principezinho encontra uma raposa e desejoso de brincar propõe a 

raposa que acabara de encontrar: 

–Vem brincar comigo. Eu estou tão triste. 

– Eu não posso brincar contigo. Não me cativaram ainda. 

– Ah! Desculpe. Disse o principezinho. 

Mas após refletir, acrescentou: 

– Que quer dizer ”cativar”? 

– Tu não és daqui. Disse a raposa. – Que procuras? 

– Procuro os homens. Disse o pequeno príncipe. 

– Que quer dizer “cativar”? 

– É algo quase sempre esquecido. Disse a raposa. – Significa “criar laços...”. 

No diálogo acima, entre o principezinho e a raposa, esta última frase, define cativar como 



 

 

 

 

 

“criar laços”. Vivemos um momento propício ao fortalecimento dos laços humanos. Em 

pequena escala estamos passando mais tempo em nossas casas com nossos familiares. 

Com eles conversamos, assistimos o que gostamos juntos e cooperamos com coisas do 

dia-a-dia que estão ao nosso alcance. Dessa forma fortalecemos os laços que nos unem 

a essas pessoas.  

Já em grande escala, estamos juntos com mais de sete bilhões de pessoas cooperando 

em uma causa comum. Mesmo não conhecendo pessoalmente tantas pessoas assim, 

somos unidos a elas por laços de fraternidade humana. Compartilhamos com elas o 

mesmo mundo e por isso devemos cativá-las através dos laços de fraternidade. Criar 

laços é ter responsabilidade sobre algo ou alguém. Criar laços envolve afeto e cuidado.  

 

Exercício: 

Agora escrevam em seu caderno três palavras que representem os “laços” que devemos 

criar com a Terra para que sejamos mais responsáveis com ela e com todos que a 

habitam.  

 

 

 

 

 

 
 

 


