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Conteúdo  

Estudar a relação dos seres vivos na natureza 

-Como é o lugar onde você mora? 

-Você convive com algum animal doméstico? 

Atividades 

1- Assista com o papai ou a mamãe o vídeo de abertura deste módulo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=lNZub9Sgu94&f

eature=emb_logo,  falem sobre o vídeo; 

2-Leia o texto das páginas: 10 e 11 do livro: Empreendedorismo  e 

Projeto de Vida; 

Veja algumas dicas de como conseguir compreender os textos e 
aproveitar mais a leitura: 

* Ter concentração na hora da leitura, esqueça o mundo, foque o seu 
pensamento somente no que você ler. 

* Leia lentamente, prestando atenção em cada detalhe para não 
correr o risco de haver algum engano na compreensão. 

* Esteja sempre com um dicionário por perto, pois se caso encontrar 
uma palavra desconhecida poderá saber o seu significado, ajudando 
assim na sua compreensão. 

* É importante, antes de começar a leitura, saber que tipo de texto é e 
qual o assunto ele aborda. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=lNZub9Sgu94&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=lNZub9Sgu94&feature=emb_logo


* Reserve um local sossegado, aconchegante, e sem nada para tirar a 
sua atenção. 

* Pratique a Leitura! Quanto mais você ler mais gosto você terá 
pela leitura, e mais facilidade você terá para compreender. 

3-Faça as atividades do livro: Empreendedorismo e Projeto de Vida 
Páginas:10 a 13 

4-Depois passe para o  caderno de religião: 

1- A SIMPATIA - está diretamente ligada à maneira simples, sincera e 

delicada de tratar uma pessoa com naturalidade e satisfação.  

 

2- A EMPATIA - é o ato de se colocar no lugar do outro para melhor 

atendê-lo, conhecê-lo ou servi-lo. Para compreender o outro, é 

necessário, primeiramente, aprender a conhecer a si próprio.  

 

 

3- A ANTIPATIA – Trata-se do ato de ser uma pessoa que dificulta o 

relacionamento com o próximo, sendo uma pessoa arrogante, 

prepotente, indesejada e artificial, sem se preocupar com os seus 

atos, e opiniões ao seu respeito. 

 

4- Cite uma situação que você foi: 

 

a- Simpático 

 

b- Antipático 

c- Teve empatia 

 

 


