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Apresentação 

 

A coleção “Para gostar de pensar” foi feita para alunos do primeiro ao 

quinto ano do ensino fundamental I com o objetivo de priorizar os valores 

e virtudes de cada indivíduo. É o despertar para filosofia através do auxílio 

de um pensar crítico diante do mundo que nos rodeia. 

Não é uma coleção para quem busca a complexidade na filosofia, uma vez 

que essa deve ser apreciada tão-somente nas faculdades para que não se 

torne chata ao longo dos anos do aluno. É um primeiro contato com as 

coisas ao nosso redor que deixamos passar despercebidas, que não 

questionamos, que nos fazem esquecer tão rapidamente. 

Cada professor aplicará as lições dessa coleção da sua maneira, por isso 

ela não tem caderno do professor (exceto o do quinto ano), no entanto 

estarei sempre à disposição de todos para receber críticas e sugestões 

sobre a coleção. 

Acredito que a coleção “Para gostar de pensar” está cheia de 

questionamentos que podem construir um pensar reflexivo e acolhedor 

da sabedoria, afinal esse é o objetivo da filosofia na tenra idade. 

Para cada professor meu acolhimento como pesquisadora nessa área que 

tanto amo e para o aluno minhas sinceras palavras de que há um futuro 

mais belo perto de quem aprecia a filosofia com carinho e dedicação. 

 

Rosângela Trajano 

A autora 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 1º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 1 

 

O menino curioso 

Coçou o umbigo 

Quem sou eu? 

Sou seu amigo! 

 

1) O que o menino coçou? 

 

2) Qual parte do seu corpo você mais gosta? 

 

3) Qual a pergunta que o menino fez no texto? 

 

4) Quem é você? 

 

5) Desenhe um homem curioso. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 1º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 2 

 

Era uma flor gigante 

Oh! Oh! Oh! 

Tão grande para admirar 

E ainda cantante. 

 

1) Como era a flor do texto? 

 

2) O que é gigante em você? 

 

3) Marque a carinha de espanto abaixo. 

 

 

4) O que é admirar? 

 

5) Desenhe você admirado diante de algo. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 1º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 3 

 

O sol já ia dormir 

Mudava de cor o céu 

As nuvens também 

Até o meu chapéu. 

 

1) O que o sol já ia fazer? 

 

2) Quando o sol se esconde por que o dia não fica escuro? 

 

3) É verdade que o sol dorme? 

 

4) Se ele não dorme o que ele faz quando vai embora? 

 

5) Desenhe um sol iluminando um mundo bem bonito. 

 

 

 



Para gostar de pensar – Volume I 
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LIÇÃO 4 

 

Um menino era oco 

Não tinha nada por dentro 

O outro era cheio 

Tinha coração no centro. 

 

1) Como eram os meninos? 

 

2) Você já viu uma pessoa oca? 

 

3) Você é cheio ou oco? Por quê? 

 

4) De que é bom ser cheio por dentro? 

 

5) Desenhe uma pessoa cheia por dentro. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 1º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 5 

 

O gato queria ser sábio 

Foi para escola aprender 

Livros muitos leu 

Foi o mundo conhecer. 

 

1) O que o gato queria ser? 

 

2) O que é um sábio? 

 

3) Você conhece alguém sábio? Quem? 

 

4) O que precisamos fazer para ser sábios? 

 

5) Desenhe onde podemos conseguir o saber. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 1º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 6 

 

Era para esconder 

Tudo que estivesse 

No meio do quarto 

No armário pôs o saber. 

 

1) O que era para esconder? 

 

2) Você esconde alguma coisa? Por quê? 

 

3) Onde você costuma esconder suas coisas? 

 

4) Onde você esconde seu saber? 

 

5) Desenhe um lugar cheio de saber. 
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LIÇÃO 7 

 

O menino ficou doente 

Deitado na cama 

Muito fraquinho 

Tomava leite quente. 

 

1) Como o menino estava? 

 

2) Por que ficamos doentes? 

 

3) O que é uma doença? 

 

4) Você já ficou doente? Como foi? 

 

5) Desenhe uma pessoa fraquinha. 
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LIÇÃO 8 

 

Era um leão medroso 

Tinha medo de sorrir 

Medo de tudo 

Até de dormir. 

 

1) Como era o leão? 

 

2) Do que ele tinha medo? 

 

3) O que é o medo? 

 

4) Por que temos medo das coisas? 

 

5) Desenhe o que mais você tem medo. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 1º ANO 
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LIÇÃO 9 

 

Para descer é muito fácil 

Desce bem apressado 

Para subir é mais difícil 

É preciso cuidado. 

 

1) O que é fácil no texto? 

 

2) O que é difícil no texto? 

 

3) O que é cuidado? 

 

4) Por que devemos ter cuidado com as coisas? 

 

5) Desenhe o cuidado. 
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ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 10 

 

Contaram um segredo 

Para o menino 

Ninguém podia saber 

Nem mesmo o seu dedo. 

 

1) O que contaram ao menino? 

 

2) O que é um segredo? 

 

3) Por que um segredo não pode ser contado para ninguém? 

 

4) Uma notícia na televisão é um segredo? Por quê? 

 

5) Desenhe um guardador de segredos. 
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LIÇÃO 11 

 

Era preciso uma pausa 

Para pensar melhor 

A vida deixar boiar 

Cheirar uma flor. 

 

1) O que é uma pausa? 

 

2) Por que precisamos dá pausas na vida às vezes? 

 

3) Como devemos nos comportar nas nossas pausas? 

 

4) Quais os momentos necessários para dá uma pausa na vida? 

 

5) Desenhe um homem dando uma pausa na vida. 
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LIÇÃO 12 

 

Será que sou muito feio 

Estou me sentindo assim 

Sem autoestima 

Sem saber de mim. 

 

1) O que é autoestima? 

 

2) Por que precisamos da autoestima? 

 

3) Onde encontramos a autoestima? 

 

4) Quem pode nos oferecer a autoestima? 

 

5) Desenhe uma pessoa com autoestima. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 1º ANO 
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 LIÇÃO 13  

 

Eu precisava me deixar mudar 

Meu jeito de ser 

Minha forma de pensar 

Para um melhor crescer. 

 

1) É possível mudarmos sem nos permitirmos? 

 

2) Como se dá essa permissão? 

 

4) Como acontecem as mudanças dentro de nós? 

 

5) Desenhe um homem deixando se mudar. 
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LIÇÃO 14 

 

Eu precisava esperar 

Acreditar que vinha 

Um amanhã melhor 

Esperança eu tinha. 

 

1) O que é esperar? 

 

2) Por que precisamos saber esperar? 

 

3)  O que você quer do amanhã? 

 

4) Onde encontramos a esperança? 

 

5) Desenhe uma pessoa cheia de esperança. 
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LIÇÃO 15 

 

O que penso é importante 

Tem poder de mudar 

Coisas e pessoas 

Pode tudo transformar. 

 

1) Por que é importante o pensar? 

 

2) Por que o pensar pode mudar as coisas? 

 

3) Como é a força do pensamento? 

 

4) Explique seu pensar diante do mundo ao seu redor. 

 

5) Pinte uma pessoa com um pensar transformador. 
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LIÇÃO 16 

 

Vou sair de casa hoje 

Para alguém conhecer 

Que precise de um sorriso 

E queira comigo vencer. 

 

1) O que é conhecer? 

 

2) Por que é importante conhecer pessoas? 

 

3) Por que necessitamos conhecer pessoas? 

 

4) Quando conhecemos outra pessoa o que ela pode nos 

oferecer? 

 

5) Desenhe duas pessoas se conhecendo. 
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LIÇÃO 17 

 

No meu caderno 

Está minha lição 

Repetidas palavrinhas 

Carro, bola, avião. 

 

1) O que é uma lição para você? 

 

2) Como aprendemos uma lição? 

 

3) Por que devemos repetir a lição quando não a 

compreendemos? 

 

4) O que as lições nos ensinam além de ler e escrever? 

 

5) Desenhe uma pessoa fazendo uma lição. 
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LIÇÃO 18 

 

Não tenha raiva 

Amigo meu 

Não se aborreça 

Meu amor é seu. 

 

1) O que é raiva? 

 

2) Por que temos raiva? 

 

3) O que a raiva pode causar em nós? 

 

4) Por que não devemos ficar com raiva muito tempo? 

 

5) Desenhe uma pessoa tirando a raiva de outra. 
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LIÇÃO 19 

 

No que posso acreditar 

Posso fazer bastante 

O que preciso for 

Para ir adiante. 

 

1) Por que é preciso acreditar? 

 

2) O que podemos fazer pelo mundo? 

 

3) Por que precisamos acreditar que muita coisa é possível fazer? 

 

4) De onde tiramos forças para acreditar? 

 

5) Desenhe uma pessoa que acredita no seu poder. 
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LIÇÃO 20 

 

Gosto de dividir 

O que tenho 

Com meus amigos 

Quando vou e venho. 

 

1) O que é dividir? 

 

2) Dividir é igual a compartilhar? Por quê? 

 

3) Por que precisamos dividir as coisas com outras pessoas? 

 

4) O que você gosta de dividir com seus amigos? 

 

5) Desenhe uma pessoa dividindo seu conhecimento. 
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Este livro foi composto em fonte Calibri, tamanho 16. 

 



Filosofar com crianças não é tarefa fácil, pois as crianças já 
nascem filósofas em certo sentido.

O que podemos fazer é ajudá-las em um pensar mais crítico 
diante do mundo, a conservar o

imaginário, a aprender de forma lúdica com as coisas que 
acontecem com elas e para elas.

Não sei se o que faço tem algum conceito na filosofia 
propriamente dita, mas espero que os meus

alunos consigam alcançar o mundo das ideias mais rapidamente 
do que eu, pois na minha infância

não tive professores para me ensinarem a olhar para mim, para 
o mundo, para meus desenhos. Quando quis perguntar me 

silenciaram e quando respondi não estava correto, às vezes eu 
pensava que havia dois mundos: o meu e um outro que eu podia 

criar e recriar quando quisesse. Me ensinaram que não. 
Pergunto a vocês: será que não há um outro mundo que 

qualquer criança seja capaz de criar e recriar quando quiser?

Rosângela Trajano

Professora de Filosofia


