
 

 
 
 
 
            

ATIVIDADE AVALIATIVA 1° BIMESTRE 8° ANO 2020 
 

DISCIPLINA: Ensino Religioso 

PROFESSORA: Jovana Machado Lourenção 
 

Instruções:         
• Leia com muita atenção a avaliação antes de respondê-la. 

• A leitura e interpretação dos textos e dos enunciados das questões fazem parte da avaliação. 

• Capriche na letra. 

 

 

Texto1 : A Arte de conviver consigo mesmo 

Somos levados pela velocidade das comunicações, entre elas a internet, a televisão, o celular. 

Onde encontrar a força necessária e a orientação para conseguirmos tudo quanto é exigido de 

nós a cada dia?  Numa época de transformações aceleradas vemos estruturas que simplesmente 

deixam de funcionar e da noite para o dia passa a ser mais importante o caminho para o 

conhecimento do nosso interior, para nossas raízes e fontes de espiritualidade.    Novos estilos 

mentais moldam o modo como absorvemos informações, aprendemos, reagimos à persuasão, 

decidimos e nos expressamos. A experiência de olhar para si mesmo, visitar o eu interior, 

significa que podemos apelar para alguma coisa mais profunda que nos alimenta, sustenta e que 

não depende das turbulências externas e das fraquezas humanas, mas nos remete para algo 

maior, a um encontro supremo com algo que em nossa cultura chamamos de “DEUS”.       

Anselmo Grün e Friedrich Auslander   afirmam: “Assim como eu convivo comigo mesmo, também 

convivo com os outros. De maneira análoga a esta conhecida experiência, também se pode dizer 

que: Assim como eu me conduzo, da mesma maneira conduzo também os outros”.    A arte de 

conviver consigo mesmo é encontrada na forma da expressão humana. Acima da procura das 

necessidades vitais, comum a todas as criaturas vivas, ela é uma superabundância gratuita da 

riqueza interior do ser humano e uma forma de sabedoria prática que une conhecimento para 

dar forma à verdade de uma realidade na linguagem acessível à vista e ao ouvido, na medida 

em que se inspira na verdade de nossa grandeza interior e no amor dos seres humanos, a que 

simplesmente DEUS chama de VOCÊ. 

 http://revistaicone.com/home/a-arte-de-conviver-consigo-mesmo/  

 

 

 

 

http://revistaicone.com/home/a-arte-de-conviver-consigo-mesmo/


APÓS LEITURA REFLEXIVA DO TEXTO 1 -  A ARTE DE CONVIVER CONSIGO MESMO, 

DESENVOLVA AS  ATIVIDADES PROPOSTAS: 

 

1. Com que frequência você costuma olhar para si mesmo?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.O que tem orientado a sua vida?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

Texto 2: Direitos e Deveres  

Todos nós sabemos que temos direitos. Muitos de nós, no entanto, nos esquecemos de que os 

direitos são irmãos siameses dos deveres, assim, gozar dos direitos nos obriga a respeitar e 

cumprir os deveres. Ter direitos e poder usufruir deles faz parte de uma das lutas mais 

duradouras da humanidade. Ser livre, falar o que se sente e pensa, ter uma casa, constituir 

família, ir e vir, alimentar-se bem, estudar em boas escolas, ser cuidado em caso de doença, 

votar são os nossos direitos sociais, civis e políticos. Há também os chamados direitos "difusos", 

que são dirigidos à sociedade como um todo: direito à paz, a viver em um ambiente saudável e 

equilibrado, a usar os bens públicos comuns. No entanto, mesmo estando registrados em leis - 

é até na Constituição - nem sempre é fácil fazer valer esses direitos. Observar e reclamar nossos 

direitos é mais fácil que cumprir os deveres.  Os verbos que usamos nesses casos - gozar os 

direitos e cumprir os deveres - passam uma falsa noção de que é gostoso ter e usufruir os 

direitos, mas que é penoso cumprir os deveres, pois eles soam apenas como obrigação. Mas os 

deveres também podem - e devem - ser cumpridos com o mesmo prazer que o gozo dos direitos 

proporciona.  Por exemplo, um professor que cumpre o seu dever de dar uma boa aula deve 

sentir prazer nisso, pois está respeitando o direito que o aluno tem a frequentar uma boa escola. 

Um aluno responsável e cumpridor dos deveres escolares, por sua vez, proporciona prazer ao 

seu mestre, que se sente realizado em constatar o fruto de seu trabalho. Assim, uma boa escola 

é dever e direito de todos que nela estudam ou trabalham. 

http://www.mensagempositiva.com/2013/12/abra-o-coracao-e-viva-em-paz.html#.VQW7nId0zsY  

 

 

 



APÓS AS LEITURAS REFLEXIVAS DE AMBOS OS TEXTOS – TEXTO 1 E 2, DESENVOLVA 

AS QUESTÕES PROPOSTAS A SEGUIR: 

1. Expresse-se livremente sobre a questão dos “direitos difusos”... 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

.2.Em relação a “direitos” e “deveres”, qual a reflexão feita em relação à utilização de certos 

verbos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

.3.De um modo geral, comente a frase “Somos levados, pela...”: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Como você expressaria os novos estilos mentais? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. O que significa, a experiência de olhar para si mesmo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________________ 

         6. O que Anselmo Grün e Friedrich Auslander afirmam! 

          ___________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________ 



          ___________________________________________________________________________ 

7. O que significa ter direitos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8.Descreva com suas palavras,  o que é ser livre?. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9.  Registre abaixo um pouco de sua reflexão sobre a expressão a arte de conviver consigo 

mesmo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. Qual a maior grandeza interior dos seres humanos, segundo os textos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

                                                                                                        Bons estudos! 

 

 

 

 

 


