
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 

           

01- Assista o vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=yY-

2HAyOH2w. Reflita sobre ele e depois responda: 

a) Vocês conhecem outros valores que não foram citados no vídeo? Quais são 
eles?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
b) No dia a dia, as pessoas têm ou não exercitado estes valores? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
c) Quais valores vocês têm praticado em casa? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

02-  Leia o texto:  

https://www.youtube.com/watch?v=yY-2HAyOH2w
https://www.youtube.com/watch?v=yY-2HAyOH2w


O que são Valores 

Valores são o conjunto de características de uma 
determinada pessoa ou organização, que determinam a forma 
como a pessoa ou organização se comportam e interagem com 
outros indivíduos e com o meio ambiente. 

A palavra valor pode significar merecimento, talento, 
reputação, coragem e valentia. Assim, podemos afirmar que os 
valores humanos são valores morais que afetam a conduta das 
pessoas. Esses valores morais podem também ser considerados 
valores sociais e éticos, e constituem um conjunto de regras 
estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma 
sociedade. 

Alguns autores afirmam que nos dias de hoje a maior crise 
que o ser humano pode enfrentar (e que estamos enfrentando) é 
uma crise de valores, pois essa crise vai afetar a humanidade, que 
passa a viver de forma mais egoísta, cruel e violenta. Assim, é 
necessário enfatizar a importância de bons exemplos na 
sociedade, pois a transmissão de importantes valores humanos 
consiste na base de um futuro mais pacífico e sustentável. 

a) Os valores humanos são fundamentos morais da consciência humana. Todos 

os seres humanos podem e devem tomar conhecimento dos valores a eles 

inerentes. Sendo assim, descubra no diagrama abaixo 15 valores humanos. 

 

 

https://www.significados.com.br/moral/
https://www.significados.com.br/etica/


b) Escolha cinco dos valores encontrados no diagrama, pesquise seu 

significado e escreva nas linhas abaixo: 

 

1__________________:_____________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2__________________:_____________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3__________________:_____________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4__________________:_____________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5__________________:_____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Segundo o texto, o que são valores? 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



d) Autores afirmam que nos dias de hoje a maior crise que o ser humano pode 
enfrentar (e que estamos enfrentando) é uma crise de valores. Explique 
essa afirmação.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

e) O que a palavra valor, pode significar, de acordo com o texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


