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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS JUNIOR 
aluno(a) ______________________________________________________________________ 
6º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ Dennis 

TRABALHO DE FORMAÇÃO/FILOSOFIA  - ENSINO REMOTO 
 

Após a leitura do texto presente na Problematização - páginas 5 e 6 do livro de Filosofia/SAS – responda as questões 01 a 03. 
 

01. Para Aristóteles, a finalidade do ser humano é a felicidade. Mas o que é a felicidade para esse filósofo? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

02. Você concorda ou discorda dele? Justifique. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

03.  Entendendo que cada ser humano é responsável pela sua própria vida, ainda que respeitando os limites da obediência aos pais, 
às leis, à escola e a outras autoridades, marque verdadeiro ou falso:  
(   ) Cabe a cada pessoa viver da melhor maneira possível, apesar dos problemas que venham a surgir 
(   ) Deve-se viver de maneira consciente e comprometida consigo e os outros 
(   ) É importante sempre culpar os outros ou as situações e se vitimizar diante dos sofrimentos 
(   ) Cabe a cada um cuidar do próprio umbigo e ser indiferente a dor humana 
(   ) Cada um deve ter uma consciência individual sobre o bem e o mal e sempre defender o bem 
(   ) Cada pessoa é protagonista da própria história mas deve entender que não está sozinha no mundo e que é importante seguir 
regras 
 

04. O que é e qual a importância do autoconhecimento? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

05. Você procura se autoconhecer? Quem é você? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Após a leitura do texto presente na Problematização – páginas 15 e 16 do livro de Filosofia/SAS – responda as questões 06 e 07. 
 

06. Qual a importância no fato de desconfiar, estranhar, duvidar, questionar e refletir sobre tudo que acontece a nossa volta? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

07. Se Filosofia é o amor pela sabedoria, podemos afirmar que todas as áreas da nossa vida devem ser rodeadas de uma reflexão 
filosófica. Mas fomos levados a pensar que Filosofia é algo chato e pouco importante, sendo que é a ciência central do simples 
fato de existirmos. Sendo assim, dê exemplos de aspectos da nossa realidade atual nos quais devemos aplicar a prática da 
Filosofia. Cite ao menos quatro aspectos. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

08. A Filosofia é orientada pela busca da Verdade. Para você, o que é a Verdade? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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09. O texto da página 23 do livro de Filosofia/SAS traz o conceito de Verdade sob três olhares, o grego (Alétheia), o latim/romano 
(Veritas) e o hebraico/judeu (Emunah). Pesquise em outras fontes o significado de Alétheia, Veritas e Emunah. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. O conceito de Verdade sob o olhar grego, latino e hebraico coincide com os três pilares da formação da Civilização Ocidental. Quais 
são esses três pilares? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Na primeira aula remota foi falado sobre a relação da Verdade com a Realidade. Diante da situação de crise sanitária, econômica, 
política e moral que vivemos a nível global, por que é importante buscarmos a verdade e sermos realistas no nosso modo de 
enxergar e pensar o mundo? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Releia o texto da Problematização – páginas 24 a 26 do livro de Filosofia/SAS – e responda as questões 12 e 13. 
 

12. Você prefere a verdade dura e revelada ou a mentira doce e escondida? Você prefere viver de verdade ou falsamente? Você 
acredita que há algo de bom na mentira? Você acredita que é necessário cada vez mais se apegar a Verdade com um valor 
absoluto? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

13. Pesquise o conceito de autenticidade e depois diga se você se considera uma pessoa que busca ser autêntica. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

14. Você acredita que é possível controlar as emoções para o benefício próprio e das suas relações sociais? Dê um exemplo de um 
momento em que foi importante esse autocontrole. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Estudamos os heróis da vida real na disciplina de Formação. Nas questões 15 a 20tem selecionadas algumas pessoas escolhidas 
pelo professor como heroínas da vida real. Pesquise sobre cada uma delas e resuma o que provavelmente faz delas heroínas. 
 

15. Madre Teresa de Calcutá. Quem foi e o que faz dela uma heroína da vida real? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

16. IrenaSendler. Quem foi e o que faz dela uma heroína da vida real? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

17. Albertina Berkenbrock. Quem foi e o que faz dela uma heroína da vida real? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
18. Maximiliano Maria Kolbe. Quem foi e o que faz dele um herói da vida real? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

19. José del Sanchez delRío. Quem foi e o que faz dele um herói da vida real? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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20. Pedro Balzi. Quem foi e o que faz dele um herói da vida real? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 


