
 

Cuiabá, ____ de _________________ 2021. 

Aluno (a):_______________________4 º ANO         

                      

FILOSOFIA 

 1ª AULA  

Criança não trabalha 

 

 

 

 



 

Questões 

1- Você conhecia essa música? Já havia prestado atenção na letra? 

 

2- Há alguma palavra nela que você não conhece? 

 

3- A letra cita vários brinquedos. Você conhece todos? Brinca com algum? 

 

4- Você concorda com o refrão: criança não trabalha? 

 

5- Já ouviu dizer que há muitas crianças que precisam trabalhar ou são obrigados 

a isso? Na sua opinião o que poderia ser feito a respeito? 

 

6- Há brincadeiras que você conhece que não precisam de brinquedo? Quais? 

 

7- O texto diz que criança não trabalha, mas dá trabalho. Você concorda? 

 

8- Como você costuma cuidar de seus brinquedos e preservá-los? 

 

 

 

 

 



 

Cuiabá, ____ de _________________ 2021. 

Aluno (a):_______________________4 º ANO         

                      

FILOSOFIA 

 2ª AULA  

Simplicidade 

 

 

 



 

Questões 

1- O que é simplicidade para você? 

 

2- Cite um exemplo ou conta alguma experiência em que valorizou o simples em 

sua vida? 

 



 

Cuiabá, ____ de _________________ 2021. 

Aluno (a):_______________________4 º ANO         

                      

FILOSOFIA 

 3ª AULA  

A Honestidade 

 



 

Questões 

1- O que é honestidade para você? 

 

2- Dê três exemplos de honestidade? 

 

 

3- Faça um desenho que mostre o que é, em sua opinião, honestidade. 

 



 

Cuiabá, ____ de _________________ 2021. 

Aluno (a):_______________________4 º ANO         

                      

FILOSOFIA 

 4ª AULA  

Liberdade 
 

            Deve existir as pessoas um sentimento, profundo que corresponde a essa 

palavra LIBERDADE, pois sobre ela se tem escrito poemas e hinos, a ela se tem levantado 

estátuas e monumentos, pôr ela se tem até morrido com alegria e felicidade. 

            Diz-se que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a 

liberdade de outrem; que onde não há liberdade não há pátria; que a morte é preferível à falta de 

liberdade; que renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana; que a liberdade é o 

maior bem do mundo; que a gritavam: “Liberdade!  Liberdade, Igualdade e Fraternidade”; nossos 

avós cantaram – “ou ficar a pátria livre / ou morrer pelo Brasil”; nossos pais pediam: “Liberdade! 

Liberdade! /abre as asas sobre nós”, e nós recordamos todos os dias que o “sol da liberdade em 

raios fúlgidos brilhou no céu da Pátria...” em certo instante. 

            Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposição de cantá-la, 

amá-la, combater e certamente morrer por ela. 

            Cecília Meireles 

Questões 

1. 0 que significa a palavra liberdade para você? 

 

2. Explique o segundo parágrafo do texto. 

 

3. Segundo o texto, o que significa um país livre? 

 

4. Escreva três frases com a palavra liberdade. 

 

5. Faça um desenho que representa a liberdade. 

 

 

 


