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FILOSOFIA 

1ª AULA 

A paciência nos dias atuais 

 

 

            Nos dias atuais, a paciência está cada vez mais escassa na vida das pessoas,mas 
saiba que ela é considerada uma virtude. Quando vamos ao supermercado, posto do 

INSS, banco, feira, enfrentamos fila em todos esses lugares e, muitas vezes, nos falta   a 
gloriosa paciência. 

        Até quando teremos a falta de paciência em nossas atitudes? Gente, para quem 
mora em cidade grande como São Paulo, por exemplo, são muitas pessoas circulando em 
todos os lugares da capital o tempo todo. Tem pelo menos um espacinho para todos, mas 
nos resta ainda termos paciência. 

    A própria bíblia nos remete uma mensagem maravilhosa sobre esse tema: “Vale mais 

ter paciência do que ser valente; é melhor saber se controlar do que conquistar cidades 

inteiras”. (Provérbios 16,32). 

   É isso mesmo, pessoal! Precisamos controlar as emoções em nosso dia a dia, pois a 
falta da paciência nos gerará conflitos com as pessoas, crescerá em nós o sentimento da 
mágoa, rancor, raiva da vida, nos deixando perturbados e assim, desequilibraremos 
nossas boas vibrações energéticas. 

  Devemos aprender a administrar nossos sentimentos diariamente, ter bons 
pensamentos, não se deixar levar pelas encrencas do mundo exterior, devemos sim 
manter a calma diante dos problemas da vida, pois para tudo tem solução. Se deixarmos 
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a impaciência tomar conta de nosso ser, as soluções desaparecerão e os problemas 
aumentarão. 

  Vamos exercitar juntos a paciência em nossa caminhada diária, manter o autocontrole 
em ação, orar mais, pedir ao universo Superior que nos ajude a fortalecer a virtude da 
paciência, deixe a luz entrar em nosso coração, dê um adeus aos conflitos internos e 
sinta-se mais alegre e otimista diante da vida. 

  Por fim, vamos ter paciência com todas as pessoas que cruzarem nosso caminho hoje, 
experimente a sensação, viva o novo da serenidade em seu coração e, amanhã, repita o 
mesmo exercício: da paciência e assim sucessivamente. Com certeza, aos poucos, 
fortaleceremos essa virtude dentro de nós. 

1– Exercícios para compreensão textual.  

O que é paciência segundo o texto?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2 -Transcreva do texto a parte que você mais gostou. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3 - Por que ser paciente é importante?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



4 - Escreva 5 características de uma pessoa impaciente (contrário de paciente). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5 – Desenhe uma pessoa paciente. 

 

 

 6 – Você é paciente ou impaciente? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7 – Adianta ser impaciente? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6 – Faça uma comparação com o termo Paciência com a Pandemia que estamos 

vivenciando no momento atual. Tem alguma diferença? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 2ª AULA  

Solidariedade: o que é ser solidário 

 

       A generosidade da lavadeira Rosângela Trajano A lavadeira sempre tinha muita roupa para 

lavar e sabão em pedra sobrando. Vida de lavadeira não é fácil: nunca falta roupa pra lavar, tem 

que esfregar até tirar a sujeira.  

       Mas é uma vida bonita quando se olha a roupa branquinha quarando na grama.  

      Um dia a amiga da lavadeira esqueceu o sabão em pedra. Teria que voltar a casa. Mas a 

lavadeira deu-lhe duas barras de sabões. Em outro dia a amiga da lavadeira estava com sede e ela 

compartilhou da sua água com a amiga.  

       A lavadeira era generosa, porque tudo o que fazia era sem esperar nada em troca, fazia por 

virtude, apenas isso. 

Questões 

 1 – Exercícios para compreensão textual.  

a) Por que a vida de lavadeira não é fácil?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) Quais as duas coisas bonitas que a lavadeira fez? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

c)  O que a lavadeira fez é chamada de quê?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



d)  Por que a lavadeira era generosa?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2 – Pesquise no dicionário o que é virtude.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3 – Cite 3 virtudes e o conceito de cada uma. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4 – Qual sua maior virtude?  Justifique? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5 – De uma forma poética retire a sujeira das roupas da sua vida, ou seja, que você acha que não 

está bom na sua vida? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Cuiabá, ____ de _________________ 2021. 

Aluno (a):_______________________5º ANO         

                      

FILOSOFIA 

 3ª AULA  

 

Respeito 

 

              Falando sobre respeito, Respeito quer dizer muitas coisas. Por exemplo: eu admiro 

suas boas qualidades e, algum dia, quero ser igual a você.  

            Em geral, temos esse sentimento por nossos pais e professores. Respeito também 

quer dizer atenção e cuidado. 

          A maneira como nossos pais e professores cuidam de nós demonstra que eles nos 

respeitam. Eles nos estimulam a fazer o melhor que podemos. Também respeitamos 

pessoas que não conhecemos, sobre as quais lemos algo ou vemos notícias na televisão. 

Admiramos essas pessoas pelas coisas importantes que fazem.  

        Respeito significa outras coisas também... Ouvir pessoas com opiniões diferentes da 

nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas. 

      Considerar os sentimentos dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitá-

los. Coisas que dizemos de brincadeira podem ferir sentimentos.  

     Às vezes, respeitar é não atrapalhar. Não invadir a privacidade das pessoas, por 

exemplo. Porque elas podem querer ficar sozinhas e quietas para pensar, para ler, ou 

simplesmente para relaxar... 

    Respeito também significa seguir algumas regras que nos ajudam a conviver uns com os 

outros.  

    Por isso, há regras na escola, como não brincar com tesouras... E não espalhar tinta pela 

classe. Isso também é respeito! E eu com isso? 

  Aprendendo sobre respeito, de Brian Moses e Mike Gordon.  

                                                                                                                  São Paulo: Scipione, 199 

 

1) Responda de acordo com o texto:  

a) Qual é o assunto geral do texto? 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__ 

2) Circule a opção que julgar mais adequada. 

a) A importância de admirarmos e respeitarmos as pessoas que fazem coisas importantes.  

b) A necessidade de seguirmos regras para vivermos bem em sociedade.   

c) As várias formas de respeito e a importância desse sentimento para a convivência em sociedade.  

3) O texto fala sobre várias formas de respeito. Cite duas: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

4) Entre outras coisas, respeito significa, “ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a 

gente não concorda com elas.” Você concorda com essa opinião? Por quê? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 5) Pra você qual o significado da palavra respeito? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6) O que é respeito? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 4ª AULA  

 

Órgãos responsáveis pelo trânsito 

 

 

    O trânsito é algo que envolve muitas definições e que acarreta muitas discussões, sem 
dúvida é de extrema importância entender o que é trânsito, mas para isso é necessário 
primeiro ter bem claro o que significa o termo trânsito. 

  Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga. 

  Esta lei prevê as regulamentações para o trânsito, as normas a serem seguidas, as 
infrações e punições respectivas, bem como define os órgãos que farão uso do poder de 
polícia administrativa de trânsito. 

  É importante ressaltar que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e 
transporte.  

             CONTRAN: 

Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador da 

política nacional de trânsito, responsável pela regulamentação do código de trânsito 

brasileiro e pela atualização permanente das leis de trânsito. 



CETRAN: 

Conselho Estadual de Trânsito, é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do 

Sistema Nacional de Trânsito de cada estado. 

Cada estado possui seu conselho, geralmente localizado na capital do estado. 

DENATRAN: 

Departamento Nacional de trânsito, é o órgão máximo executivo do sistema nacional de 

trânsito, atuando na parte administrativa e técnica, tendo como espaço de trabalho o país 

todo. 

  DENATRAN 

 È responsável por manter em ordem o RENACH (registro nacional de carteiras de 

habilitação) e ainda o RENAVAM (registro nacional de veículos automotores). Ainda, há 

outros serviços que devem ser prestados, sendo eles: criar os procedimentos para a 

aprendizagem e habilitação de condutores, prestar apoio logístico e financeiro ao 

CONTRAN, além de administrar o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. 

DETRAN: 

Departamento Estadual de Trânsito, é o órgão que cumpre e faz cumprir a legislação de 

trânsito. Além disso, ele presta serviços como formação de condutores, reciclagem e 

suspensão de condutores, vistorias de seguranças em veículos, emplacamento, registro e 

licença de veículos, realizar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar medidas 

administrativas e penalidades. 

D.N.I.T.: 

Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes, é o órgão executivo rodoviário 

da união, com poder sobre as rodovias e estradas federais. 



D.E.R.: 

Departamento de Estradas e Rodagem, é o órgão executivo rodoviário do estado, com poder 

sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede. 

P.R.F.: 

Polícia Rodoviária Federal, tem como responsabilidade fiscalizar o uso das normas de 

trânsito. 
 

 

Polícia Rodoviária Federal 

Conclusão: 

Desse modo, é importante saber os órgãos de trânsito e para que eles servem. A gente nunca 

sabe quando vai precisar entrar em contato para esclarecer algo, ou até para resolver um 

problema, não é mesmo? 

 

 

 

 

 
 



QUESTÕES 

1) ESCREVA O SIGNIFICADO DAS SIGLAS? 
Denatran:__________________________________________________ 
 
Contran:___________________________________________________ 
 
Cetran:____________________________________________________ 
 
Detran____________________________________________________ 
 
 

2) Complete as frases identificando o órgão do sistema nacional de trânsito que deverá 
entrar em ação na situação descrita: 

 
a) a  carteira de habilitação do meu pai está com validade vencida conforme a lei, 

ele tem prazo de 30 dias para renová – lá , a partir da data vencida. Para isso, 
deverá procurar o ___________________ no município onde moramos. 
 

b) O município  onde moro tem o território cortadado por uma rodovia Federal. 
O ______________é responsável pela manutenção  e sinalização dessa 
rodovia. 
 

c) As normas do código de trânsito brasileiro foram estabelecidas pelo 
_______________. 
 

d) Um  motociclista trafegava por uma rodovia federal sem os equipamentos de 
segurança obrigatórios. O condutor foi detido 
pela._________________________________. 

 
 

e) As rodovias estaduais estão necessitando de manutenção e sinalização 
adequadas.____________________________ precisa entrar em ação para  
solucionar o problema. 

 


