
Por estes dias esta palavra tornou-se em algo precioso e muito
desejado pelas pessoas.
 
Fechado em casa, sem a presença dos amigos, sem as conversas do
dia a dia , sem poder fazer o que queremos podemos até começar 
 a imaginar o que seria o ser humano sem esta condição que lhe é
tão própria.
 
Já alguma vez te interrogaste o que significa ter liberdade?
Será que é fazer tudo o que queres?
Será que ser livre é ser independente e não querer saber das
outras pessoas?
Será que existe alguém que é totalmente livre?
S o ser humano é livre? E os outros animais?
 
A Liberdade é uma condição e uma caraterísticado ser humano.
É a possibilidade de agir sem submissão a condicionalismos ou
constrangimentos e a ausência de coação externa que obrigue a
pessoa a agir de determinada maneira.
A liberdade pode também ser entendida como autonomia do ser
humano, a sua independência.
Se livre implica ser consciente das escolhas e decisões que cada
um toma.
 
Vê com atenção este vídeo »»AQUI««
 

A LIBERDADE
8º  ANO

Educação Moral e Religiosa Católica

Conteúdos:
Conceito de Liberdade

 
Condicionamentos à

Liberdade e resposta do ser
humano.

 

A Liberdade
 

Liberdade
plantada em
Portugal

https://dicionario.priberam.org/submiss%C3%A3o
https://dicionario.priberam.org/condicionalismo
https://dicionario.priberam.org/constrangimentos
https://dicionario.priberam.org/coa%C3%A7%C3%A3o
https://youtu.be/4ywu1kU3POg
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-25-de-abril-num-minuto/


Neste momento podemos não ser totalmente livres
de escolher o que podemos e queremos fazer, mas
temos a liberdade de escolher a forma como
reagimos ao que nos acontece.
 
Ao longo da tua vida irás deparar-te com
condicionamentos, influências e dificuldades que
irão influênciar nas tuas escolhas.
Quando isso acontecer o que irás fazer?
 
Vais baixar os braços e desistir dos teus sonhos ou
irás arriscar e sair da rotina que te aprisiona?
 
 

Ousa
arriscar, vence a

apatia, sai da rotina
que te aprisiona. 
És liberdade, és

capaz de ser mais, de
voar mais alto. És tu e

os teus princípios...
não sejas
"mais um"!

 

Durante esta fase de confinamento serás
uma pessoa com liberdade?

tarefa
da
semana

NO COMPUTADOR OU NO CADERNO
RESPONDE À QUESTÃO:

1.

 
"DURANTE ESTA FASE DE

CONFINAMENTO, CONSIDERAS-TE UMA
PESSOA COM LIBERDADE? JUSTIFICA A

TUA RESPOSTA.
 
2. ENVIA A RESPOSTA PELA
PLATAFORMA PREVIAMENTE
COMBINADO COM  O TEU PROFESSOR.
 


