
                                5º ano                                                    

                                                                     
                                                        

Nome: __________________________________________________ 
 

Ensino Religioso 
Esperança e isolamento social 

 
1) Que você sente mais saudade de fazer e que não é possível em razão do isolamento 
social? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2)  Que ações para ajudar as pessoas em situação de rua você já viu em jornais ou redes 
sociais em virtude da necessidade de isolamento social? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3) Marque as alternativas relacionadas com o servir e descubra quantas coisas podemos 
fazer para tomar o mundo melhor. 
(    ) Ser solidário com os excluídos. 

(     ) Ficar com preguiça de ajudar as pessoas. 

(     ) Querer que os outros façam tudo para você. 

(     ) Ajudar as pessoas que precisam. 

(     ) Partilhar o que você tem com os outros. 



 
Os valores são fundamentos éticos e espirituais que formam a consciência do ser 

humano. Eles dignificam a vida das pessoas, definindo seus princípios e propósitos com 

objetivos grandiosos. 

As virtudes são atitudes firmes guiadas por nossa razão, nossos valores ou por um 

motivo maior. Nesse contexto, uma pessoa que livremente pratica o bem é considerada 

virtuosa, sendo que as virtudes fazem um homem parecer mais humano ou melhor do que 

outro. 

Existem virtudes que afloram atitudes humanas e facilitam o convívio entre as 

pessoas. 

 

Atividades 
 

4) Leia estes vinte valores e virtudes que você pode cultivar no dia a dia. 
 
Desapego     Responsabilidade 

Esperança     Solidariedade 

Gratidão     Compaixão 

Honestidade    Humildade 

Justiça     Bondade 

Lealdade     Amizade 

Não violência   Respeito 

Prudência     Verdade 

Fé      Diálogo 

Cuidado    Silêncio 

 
a) Escolha 4 valores e virtudes e procure os significados deles no dicionário. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
5) Que você faria se encontrasse alguém precisando muito de sua ajuda? Mesmo estando 

em casa, tenho certeza de que podemos fazer algo para alegrar o coração do próximo, 

talvez falando ou escrevendo uma palavra de esperança, uma doação, a oração... 

 

 

 



 

Reflita, seja criativo. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
6) Faça uma oração, agradecendo pelo Dom da Vida. Aproveite para entregar nosso país 

e o mundo inteiro nas mãos de Deus, nosso Pai, confiantes de que Ele sempre escuta 

nossas orações. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
7) Converse com sua família e incentive a participação na Campanha Solidária. Faça, com 

seus familiares, uma plaquinha com uma frase sobre a Campanha.  

As frases devem ser enviadas para o whatsapp da professora, que  fará uma postagem 

nas redes sociais.  

    Será uma atitude de grandeza da Família Imaculada, que está unida em oração nestes 

tempos tão difíceis. 

    Essa é nossa placa, esperamos a sua! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O pouco que doamos é 

muito para quem recebe!” 


