
 

 

 

 

 

 
Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

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

5º 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: 

• Filosofia e Ciência 

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

• Conhecimento 

• Pensamento Científico, crítico e criativo 

Objetos de Conhecimento 

• Desenvolver a capacidade analítica em relação ao processo de aquisição do conhecimento. 

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. 

• Definições retiradas do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível 
em:https://dicionario.priberam.org/liberdade (acesso em 30-04-2020) 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

ATIVIDADE 2 - AS ETAPAS DO CONHECIMENTO 

 

“Todos os homens, por natureza, aspiram ao saber” (Aristóteles). 

 

Como sabemos, a palavra filosofia significa “amor à sabedoria”. Mas, como o 

homem adquire a sabedoria? Como o homem conhece? 

 Para o filósofo Aristóteles, o conhecimento se realiza em etapas. A primeira etapa 

do conhecimento é a sensação. A sensação é o modo como os objetos afetam os 
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nossos cinco sentidos (a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição). Nós temos várias 

sensações o tempo todo e por meio das sensações entramos em contato com as coisas e 

pessoas. Para que você conheça algo é preciso que seus sentidos sejam de alguma 

forma afetados. 

 

A segunda etapa do conhecimento é a memória. A memória é a capacidade de 

adquirir, armazenar e recuperar as informações. Sem a memória, jamais seríamos 

capazes de acumular nossa experiência. Sem a memória, todo dia seria como o primeiro 

dia de aula. Não recordaria dos colegas, dos professores, dos aprendizados. Seria 

impossível recordar as sensações. 

 Os animais irracionais (o gato, o cachorro, o elefante...) também possuem essas 

duas etapas do conhecimento: a sensação e a memória. Há animais que vêem até melhor 

do que nós. Os cachorros ajudam a polícia porque tem um olfato muito mais apurado que 

o nosso. E os elefantes são famosos por terem uma excelente memória. 

A terceira etapa do conhecimento é a formação da ideia. 

Depois da sensação e da memória do gato, formamos uma ideia 

de gato. Eu vejo, toco, cheiro meu gato. Eu convivo com ele e 

armazeno em minha memória as experiências que faço com ele. 

A partir da experiência com meu gato e com outros gatos vou 

formando uma ideia de gato. A ideia é a noção geral a respeito de uma determinada 
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coisa.  

Por exemplo: gato é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, muito popular 

como animal de estimação. Ocupando o topo da cadeia alimentar, é predador natural de 

diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos. 

Perceba que há etapas no conhecimento. 1º as sensações que tenho com os 

gatos. Vejo, toco, cheiro, ouço. 2º armazeno na memória todas as experiências que vou 

fazendo com os gatos. 3º faço uma ideia do gato. A ideia descreve toda a espécie e não 

apenas aqueles gatos que conheci. 

 

 Para formar a ideia, observamos, comparamos e distinguimos as características 

que encontramos em todos os gatos. Para formar a ideia, separamos as características 

que são comuns a todos eles. É o que Aristóteles chamava abstração. 

 

ATIVIDADE 

Para entender melhor o texto, aprenda os significados das seguintes palavras. 

Depois, converse com seus familiares sobre o significado delas. 

Sensação: Impressão produzida pelos objetos exteriores num órgão dos sentidos, 

transmitida ao cérebro pelos nervos, onde se converte em ideia, julgamento ou 

percepção. 

Experiência: Ato de experimentar; Ensaio; Tentativa; Conhecimento adquirido por 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://gataria.com.br/2019/05/&psig=AOvVaw17KSCRmncQXwvWw2CuazP2&ust=1588213674102000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKirwprLjOkCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 

 

prática, estudos, observação, experimentação. 

 

Memória: Faculdade pela qual o espírito conserva ideias ou imagens, ou as readquire 

sem grande esforço, Lembrança. 

 

Ideia: Representação que se forma no espírito; Percepção / intelectual; Pensamento. 

 

Abstração: Consideração exclusiva de uma das partes de um todo; Operação intelectual 

pela qual se faz a abstração propriamente dita. 

 

Termos extraídos do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa  

https://dicionario.priberam.org/abstração [consultado em 30-04-2020]. 

 

 

 

 


