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Copiar as perguntas e responder no caderno.  

 
 

QUESTÃO 01. Leia e responda 

 

 O amor a si mesmo não é egoísmo ou egocentrismo, e sim um caminho para encontrar a realização pessoal e a própria 

felicidade, e assim contribuir eficazmente para a felicidade do outro. O amor a si mesmo leva você a descobrir e manter 

a própria singularidade. 

Amar a si mesmo implica: 

1)Autoconhecimento de suas habilidades e infinitas possibilidades de realizações, 

2)Singularidade, que o distingue das outras pessoas, suas particularidades – voce é único, 

      3)Respeito e tolerância para dar ao outro a possibilidade de ser ele mesmo, com liberdade e direitos. 

“Conhece-te a ti mesmo” e construirás, com certeza, uma linda história de vida, podendo contribuir muito para que o 

mundo seja melhor. 

 

a) Cite algumas maneiras de expressar o amor. 

b) Explique a expressão: “Conhece-te a ti mesmo” e construirás, com certeza, uma linda história de vida, podendo 

contribuir muito para que o mundo seja melhor. 

 

 

QUESTÃO 02. Reflita por alguns instantes e responda: O que você conhece de si mesmo? Fale um pouco sobre: 

 

a) Seus dons e suas habilidades; 

b) Sua inteligência; 

c) Suas emoções; 

d) Suas metas e seus objetivos. 

 

 

QUESTÃO 03. O que estimula a viver e amar a vida? 

 

QUESTÃO 04. Que relação pode fazer entre singularidade e tolerância? 

 

QUESTÃO 05. Sobre o virus COVID-19 quais são as ações que você tem colocado em prática para detê-lo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO EXECUTIVO 

 ANO LETIVO 2020 1º BIMESTRE Lista de Atividades VALOR 

2,0 

 
Série / Turma: 6º A, B Goiânia, ______ de _______________________ de 2020 

Professor: Maria de Jesus costa Santos Disciplina: Ética e Cidadania NOTA 

Aluno (a): Nº: 

1. Fica terminantemente proibido o uso de aparelho celular ou outro recurso eletrônico sem orientação prévia do aplicador. A violação desta regra 

implicará na nota ZERO para esta avaliação. 

2. Resolva as questões à caneta esferográfica AZUL ou PRETA. O aluno que assim não o fizer, não terá direito a possíveis revisões. 
3. Todas as questões subjetivas deverão conter as respectivas resoluções, caso contrário será atribuída nota ZERO para a questão. 

4. Em caso de “COLA” será atribuída nota ZERO para esta avaliação.  

5. Qualquer tipo de rasura ou utilização de qualquer tipo de corretivo implicará na nota ZERO para a questão. 


