
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6_________ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Amizade   Período: 18/05 a 22/05 

ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Ensino Religioso logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  

1- Leia o texto abaixo: 

Ser amigo e ter amigos faz bem 

Conversando com o médico, comentei a pouca melhoria de um doente, parecia piorar. Ele disse: 

é porque ele recebe pouca visita, sente-se sozinho. A solidão é doença terrível. É como um 

desânimo de viver que vai corroendo por dentro.  

Cristo, com sua atividade constante criou sua imagem de amigo, interessado e preocupado com 

todos. Insistia em aumentar sempre maior confiança nas pessoas. Ter fé ou esperança dá 

condição cada vez maior de ter certeza de aceitação.  

As amizades verdadeiras trazem muita alegria porque firmam dentro de nós a confiança. Na 

educação, é fator importante. Uma criança para quem resolvemos todos os problemas, sem lhe 

dar chance de ela mesma tentar solução, torna-se insegura e insatisfeita. Criar confiança em si 

mesmo é dar condições de amadurecer a personalidade na educação. A aproximação de Deus 

não é para sermos menos gente e pedir que faça tudo por nós. Ele nos valoriza porque espera 

muito de nós. Seu apoio é dar maior valor às qualidades que ele mesmo nos deu. Mons. Paulo 

Daher 

 

 2- Você é uma pessoa de muitos amigos?  

 3- Os amigos que você tem, você se sente próximo a eles? Confia neles?.       

 4- Como está sendo essa amizade em tempos de quarentena?  

 5- Você sente saudades de amigos que não possuem contato? Se pudesse teria contato com 

eles novamente? 
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