
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço. 

ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO 

O  FILTRO  DE  SÓCRATES 
 

Certo dia, um garoto fofoqueiro aproximou-se de Talita, animado. Ele lhe disse 

que iria lhe contar algo sobre uma de suas amigas.  

          Talita valorizava muito a amizade, então, antes que o menino lhe contasse 

sobre a amiga, lembrou-se do “Filtro de Sócrates”, que era uma história que sua mãe 

havia lhe contado há alguns dias. Olhou bem nos olhos do menino e, com ar de 

desafio, lhe disse: 

            — Antes que me conte, preciso que passe no teste do filtro triplo! 

            O menino achou graça, mas mesmo assim concordou, pois tinha certeza de 

que Talita iria se surpreender com o que tinha a lhe contar. A menina continuou: 

           — O primeiro filtro é o da verdade. Você tem certeza de que o que irá me contar 

é realmente verdade? 

           O menino pensou por alguns segundos e lhe disse: 

            — Bem, foi o Aloísio que me contou e... 

            — Ok! Então você não viu e não sabe se é verdade. Agora, vamos ao segundo 

filtro: a bondade. É algo bom que você vai me contar? 

            — Não, pelo contrário! 

            — Certo... algo ruim e que você não sabe se é verdade. Há ainda um teste: o 

da utilidade. Isso que você irá me contar será útil para mim? 

            — Na verdade, não – disse o menino, agora pensativo. 



            — Pode não ser verdade, não é bom e nem útil. – com um sorriso nos lábios, 

Talita virou as costas para o menino e se foi. 

            O menino tinha aprendido uma grande lição. 

( Janaína Spolidorio ) 

01- Por que o menino estava animado ao se aproximar de Talita? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

02- No final, Talita não quis ouvir a fofoca. Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

03- Você acha que Talita é uma boa amiga? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

04- Leia. 

 



a) O que podemos fazer para valorizarmos os outros? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) Segundo o texto, o que significa valorizar a nós mesmos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) Escreva o que você tem para ser valorizado.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

05- Leia a história em quadrinhos e responda as questões.  

 

a) Dê sua opinião sobre as atitudes de Rubem. Você acha que as atitudes dele 

estão certas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) O que devemos fazer diante de tal situação do texto? Faça um breve 

comentário. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 


