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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 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 1 

 

Era um bombeiro amigo 

Gostava de salvar vidas 

Conversar com as aves 

Ter limites e medidas 

Fazer de tudo um pouco 

Chorava em despedidas. 

 

1) Como era o bombeiro? 

 

2) Quais as características do bombeiro? 

 

3) O que você mais gosta num bombeiro? 

 

4) Por que devemos ter limites? 

 

5) Desenhe uma pessoa se despedindo de algo. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 2 

 

O barco partiu levando a flor 

Que conhecia meus segredos 

Sabia quase tudo de mim 

Era minha amiga com medos 

Teimosa e irrequieta 

Gostava de fazer contas nos dedos. 

 

1) O que é uma partida segundo o texto? 

 

2) O que o barco levou? 

 

3) Como você se sente quando parte alguém que você gosta? 

 

4) O que deixamos aos nossos amigos quando partimos? 

 

5) Desenhe uma pessoa partindo. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 3 

 

A canção do bem-estar 

Fica em você 

É só se alegrar 

Sair para conhecer 

Se animar 

Em tudo saber se é bom 

Para ser feliz e mais viver. 

 

1) Segundo o texto o que é o bem-estar? 

 

2) Cite 3 coisas que lhe dão a sensação de bem-estar. 

 

4) O que podemos fazer para darmos bem-estar aos nossos 

amigos? 

 

5) Desenhe o bem-estar. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 4 

 

Na linha do horizonte 

Estão meus devaneios 

Minhas saudades 

Meus sonhos e anseios 

Dúvidas e curiosidades 

Medos que não custeios. 

 

1) Segundo o texto o que está na linha do horizonte? 

 

2) O que é um devaneio? 

 

3) Por que temos devaneios? 

 

4) Como você se sente ao devanear? 

 

5) Pinte uma pessoa devaneando. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 5 

 

Saiu para passear 

Voltou correndo 

Teve medo do luar 

Veio se tremendo  

Ao ver um elefante 

Do futuro sabendo. 

 

1) O que é o medo para você? 

 

2) Por que temos medo? 

 

3) Por que não temos medo do que conhecemos? 

 

4) Por que ficamos com medo das coisas esquisitas? 

 

5) Desenhe uma pessoa com medo. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 6 

 

Se não tivessem contado 

Para ela do fingimento 

Nunca saberia que há mentirosos 

Com soluços e sentimento 

Enganando o povo 

Numa farsa de contentamento. 

 

1) O que é fingir para você? 

 

2) Por que as pessoas fingem? 

 

3) Ser um fingidor é uma coisa boa ou não? Por quê? 

 

4) O que acontece dentro de nós quando fingimos? 

 

5) Desenhe uma pessoa fingindo. 
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ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 7 

 

Se eles olhassem melhor 

Para quem precisa de carinho 

De amor e felicidade 

Para quem faz de um carrinho 

De lata ou de madeira 

Seu lar, seu ninho. 

 

1) O que é um carinho? 

 

2) Faça 3 perguntas carinhosas para uma pessoa que você goste. 

 

3) Cite um gesto carinhoso? 

 

4) O carinho faz bem ao coração? Por quê? 

 

5) Desenhe uma pessoa carinhosa. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 8 

 

Se o homem bebe demais 

Para coisas ruins esquecer 

Ele pode se prejudicar 

Sem querer se desfazer 

Em pranto sofredor 

Depois vai mais sofrer. 

 

1) Como uma pessoa se desfaz? 

 

2) Quais os problemas que levam as pessoas a se desfazerem? 

 

3) Por que nos desfazemos diante da dor? 

 

4) Quais cuidados devemos ter para não nos desfazer? 

 

5) Desenhe uma pessoa se refazendo. 

 



Para gostar de pensar – Volume IV 
 

ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 
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LIÇÃO 9 

 

Quando aprendemos a correr 

Queremos ganhar todas as corridas 

Sermos o melhor em tudo 

Nunca perdermos partidas 

Somos irresponsáveis 

Brincamos de ter mil vidas. 

 

1) Qual mensagem o texto quer nos passar? 

 

2) Por que algumas pessoas ficam irresponsáveis quando 

aprendem alguma coisa? 

 

3) Por que algumas pessoas acham que sabem de tudo? 

 

4) Será que existe alguém que sabe de tudo? 

 

5) Pinte uma pessoa responsável. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 
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LIÇÃO 10 

 

Na sala de aula de uma criança 

Deve ter flores nas janelas 

Livros e brinquedos 

Cortinas amarelas 

Alegria e muita vontade 

De pintar a vida com aquarelas. 

 

1) O que você achou da sala de aula do texto acima? 

 

2) Como é a sua sala de aula? 

 

3) Você gosta da sua sala de aula? Por quê? 

 

4) Por que devemos nos sentir bem na sala de aula? 

 

5) Desenhe sua sala de aula. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 11 

 

Para tudo o que eu fazia 

Entusiasmo colocava 

Ficava tudo bonito 

Mamãe me aguardava 

E eu com riso maroto 

Alegre meu feito mostrava. 

 

1) O que é o entusiasmo? 

 

2) Por que o entusiasmo é importante? 

 

3) O que lhe dá entusiasmo? 

 

4) Somos mais felizes quando estamos entusiasmados? 

 

5) Desenhe uma pessoa entusiasmada. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 
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LIÇÃO 12 

 

Todo trabalho para ficar bom 

Exige esforço e sacrifício 

Muita dúvida, muita luta 

Um belo ofício 

Feito com vontade e coragem 

E muito exercício. 

 

1) O que é preciso para fazermos um bom trabalho? 

 

2) O que é o esforço? 

 

3) De onde vem o esforço? 

 

4) Como construímos o esforço? 

 

5) Desenhe uma pessoa se esforçando para fazer um bom 

trabalho. 
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LIÇÃO 13 

 

Eu não sabia de nada 

Mas mergulhei no desconhecido 

Não me contive 

Já tinha me percebido 

Não me preocupei em compreender 

Deixei-me ser rendido. 

 

1) Por que temos que nos render ao desconhecido? 

 

2) Como nos rendemos ao desconhecido? 

 

3) Você já se rendeu a alguma coisa? 

 

4) Por que é importante nos render a alguma coisa? 

 

5) Desenhe uma pessoa se rendendo a alguma coisa. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 14 

 

Quando ele falava 

O silêncio chegava em mim 

Eu ficava quieto 

Ouvindo tudo enfim 

Sem nem um murmuro 

Dizendo-me: Eu queria ser assim! 

 

1) O que é o silêncio? 

 

2) Como se constrói o silêncio? 

 

3) Por que o silêncio é importante? 

 

4) Por que precisamos aprender a ouvir o outro? 

 

5) Desenhe o silêncio. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 15 

 

Eu queria mudar o mundo 

Mas para isso precisava 

Me aperfeiçoar 

Ter cuidado com o que pegava 

Zelar cada parte de mim 

Contar as palavras que empregava. 

 

1) O que é aperfeiçoar? 

 

2) Como podemos nos aperfeiçoar? 

 

3) Por que precisamos nos aperfeiçoar? 

 

4) O que você acha que precisa aperfeiçoar para melhor viver? 

 

5) Desenhe uma pessoa aperfeiçoando seu jeito de ser. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 16 

 

Havia uma pedra no caminho 

Não pude retirá-la sozinho 

Até tentei com muita força 

Chamei o vizinho 

Ele também não conseguiu 

Mas quando juntamos 30 pessoas 

A pedra foi retirada rapidinho. 

 

1) Qual a mensagem do texto? 

 

2) Por que o menino não conseguiu tirar a pedra do caminho 

sozinho? 

 

3) Por que o trabalho em grupo é importante? 

 

4) Podemos viver sozinhos no mundo? 

 

5) Desenhe uma pessoa rodeada por amigos. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 17 

 

Eu nadei bastante 

Cheguei a outra margem 

Mas Caio, meu amigo 

Fez uma grande viagem 

Foi para cima, foi para baixo 

Do canto não saiu sua imagem. 

 

1) Qual a mensagem do texto? 

 

2) Por que algumas pessoas andam, andam, andam e terminam 

no mesmo lugar? 

 

3) O que é preciso para chegarmos onde queremos? 

 

4) O que acontece quando não sabemos o que queremos? 

 

5) Desenhe uma pessoa conquistando um objetivo. 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 4º ANO 

ROSÂNGELA TRAJANO 

LIÇÃO 18 

 

Eu precisava ser fiel 

Na tarefa que me foi dada 

Para fazer naquele dia 

Sabia que era complicada 

Mas eu precisava conseguir 

Mesmo não sabendo quase nada. 

 

1) Por que precisamos ser fiéis? 

 

2) Devemos ser fiéis conosco ou com os outros? Por quê? 

 

3) O que acontece quando não somos fiéis conosco? 

 

4) Por que precisamos nos superar sempre? 

 

5) Desenhe uma pessoa sendo fiel a si mesma. 
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LIÇÃO 19 

 

Não fiquei ansioso 

Nem preocupado 

Eu precisava está calmo 

Tranquilo e ocupado 

No meu pensar 

Em breve fui chamado. 

 

1) O que é a ansiedade? 

 

2) Por que não devemos ficar ansiosos? 

 

3) Você é ansioso? Por quê? 

 

4) O que acontece quando ficamos ansiosos? 

 

5) Desenhe uma pessoa ansiosa. 
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LIÇÃO 20 

 

O mal não pode vencer o bem 

Só o bem poderá vencer 

O mal que nos atormenta 

O bem vou fazer 

Nenhum mal vou deixar 

Ao mundo acontecer. 

 

1) Diferencie o bem do mal. 

 

2) Por que existe o mal? 

 

3) Por que só o bem pode vencer o mal? 

 

4) Como surge o mal? 

 

5) Desenhe o bem e o mal. 
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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


