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ATIVIDADE 1 – Religião: 

O QUE É ÉTICA? 

 

A palavra ética significa o modo de ser, o caráter. Isso indica o comportamento 

do homem. Esse comportamento é construído com base nas relações coletivas do 

homem na sociedade onde nasce e vive. 

A ética está em tudo o que pensamos e fazemos. Precisamos dela para saber o 

que fazer em qualquer situação. Por exemplo: o que você faria se alguém lhe entregasse 

um troco com dinheiro a mais? Se você quebrasse algo e ninguém visse? Se você visse 

uma pessoa mentindo para outra? A ética nos orienta quanto à atitude que deveremos ter 

em cada situação. 

Para ser ético, é preciso praticar quatro valores fundamentais: o respeito, a 

justiça, o diálogo e a solidariedade. É necessário respeitar as pessoas para que elas 

também nos respeitem. Respeitamos as pessoas, os animais, as plantas, os ambientes, 

porque devemos tratar todos os seres vivos da mesma maneira que gostaríamos de ser 

tratados e cuidar do mundo onde vivemos. 

(Fonte: Sucesso, Ética e Cidadania, 2019.) 

 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 
 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

 

PROFESSORAS: Altair e Karen 
 

ANO/TURMAS: 3º e 4º ano NOME:  
 

DATA: 23/11 à 27/11 

 

ATIVIDADE 2 – Educação Física: 

GINÁSTICA NA CADEIRA 

Realize os movimentos abaixo para cuidar a sua postura corporal. 

 

 

ATIVIDADE 3 – Artes: 

Você sabe dizer o que é paisagem? Paisagem é um recorte que é visto de um lugar. 

Observe abaixo: o que você vê? 

 

Esta é uma paisagem rural:  
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Esta é uma paisagem urbana:   

 

 

 

 

 

 

Agora, observe de sua janela ou porta o que você vê e depois desenhe no quadro abaixo. 

 


