
 

                                  

                                    Em rede as ideias acontecem! 

 

Nome: ___________________________________________________ nº._____ turma: 1º Ano A 

Atividade à Distância – interdisciplinar ERE e JTPV 

(enviar para conferência para o email do professor até 31/03/2020) 

marcelo.historia@icjcoracaodejesus.com.br 

Atividade 02. Autocorreção e apontamentos de dúvidas da AT 01 

              Livro ERE Unidade 1/Capítulo 2: Onde está nossa felicidade? (p.16 a 22) 
Roteiro: 

Parte I. Leia as respostas esperadas e/ou sugeridas nesse gabarito, posteriormente compare com as 
suas repostas. 
 
Parte II. Faça a autocorreção colocando certo, completando as respostas incompletas ou apagando e 
corrigindo as erradas. 
 
Parte III. Após a correção, aponte nesse gabarito, qual foi o seu erro e/ou dúvidas e envie para o email do 
professor. 
 
Parte IV. Se não houver erros ou dúvidas mande também um email informando o professor. 

 
Questões para aprofundamento e reflexão: 

 

1) De acordo como nossos estudos, Aristóteles defendia que a felicidade é o maior bem do ser 
humano, pois todas nossas ações tem a felicidade como objetivo. Só que a felicidade para 
Aristóteles, não é algo momentaneo, passageiro, mas sim algo ligado ao bem e a virtude, 
assumindo-se como algo ligado a alma e a plenitude da vida. Baseando-se nas ideias de 
Aristóteles e nas discussões em aula, como a felicidade deve ser vista no seu Projeto de Vida? 
 
Resposta: A Felicidade deve ser um dos objetivos finais de todo Proejto de Vida, e segundo o 
conceito do filosofo grego, Aristóteles, ela deve ser coletiva, ou seja, um projeto de vida deve 
incluir o outro, uma felicidade plena e não algo passageiro e individualista, pois somos seres 
sociais. 
 

Apontamentos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

Leia a seção -  Abrindo Horizontes (p.17) e responda: 

2) A esperança é o que move o humano para um amanhã diferente, um amanhã melhor. O que é 

esperança para você? 

Resposta pessoal: Espera-se que você tenha feito uma reflexão que apesar de tanta violência, 

desigualdades e injustiças sociais, não podemos perder a esperança que o ser humano pode 

construir um mundo melhor, olhar para o outro como irmão e isso, passa pela nossa fé em Deus e 

incluir o outro no nosso Projeto de Vida. 

Apontamentos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Leia a seção – Ampliando a Consciência (p.19) e responda: 

3)  Por que o filósofo alemão de origem judaica, Ernst Cassirer, afirmou que o “homem é um 

animal simbólico”. Explique a importância dos símbolos para a religião. 

Resposta: Segundo o filósofo Erns Cassirer, os seres humanos nas mais diferentes sociedades 

utilizam o mito, a religião, a linguagem, a arte, a ciência e a história como representações 

simbólicas de suas vidas. Os símbolos tem uma importância impar para as religiões, pois eles 

servem de ponte entre o profano (mundo material) e o sagrado, eles são expressões de fé. 

Apontamentos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


