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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE ENSINO RELIGIOSO – 6° ANO  
(Referente a 3 aulas) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orientações: Olá queridos alunos! Façam a leitura do texto e depois respondam as perguntas. 
Após realizar as atividades enviar fotos ou entregar na escola até dia 14/07/2020. Até breve! 
Contatos: (49) 991651368 - sinaratoigo@outlook.com - 6° II  
                   (49) 999663877- vanessa_marquette@hotmail.com - 6° I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vamos estudar sobre: O valor real das coisas e da relativa importância da riqueza material. 

A Verdadeira Riqueza 

Um dia um pai de família rica levou seu filho em uma viagem pelo país com a finalidade de 

mostrar ao seu filho como as pessoas pobres vivem para que ele pudesse ser grato por sua 

riqueza. Passaram alguns dias e noites na fazenda do que seria considerada uma família muito 

pobre. Em seu retorno da viagem, o pai perguntou ao filho: “Como foi à viagem?”. 

“Foi ótima, papai.” 

“Você viu como as pessoas pobres podem ser?” Perguntou o pai. 

“Oh sim”, disse o filho. 

“Então o que você aprendeu com a viagem?”, perguntou o pai. 

O filho respondeu: “Eu vi que nós temos um cachorro e eles têm quatro”. 

“Nós temos uma piscina que alcança o meio do nosso jardim e eles têm um riacho que não tem 

fim.”  

“Nós temos luminárias importadas em nosso jardim e eles têm as estrelas à noite.” 

“Nosso quintal vai até o jardim da frente e eles têm todo o horizonte.” 

“Nós temos uma pequena pedaço de terra para viver e eles têm campos que vão além das 

nossas vista.” 

“Temos funcionários que nos servem, mas eles servem os outros.” “Nós compramos a nossa 

comida, mas eles cultivam a deles”. 

“Nós temos muros ao redor de nossa propriedade para nos proteger, eles têm amigos para 

protegê-los”. Com o pai do menino ficara mudo, ouvindo aquilo tudo, seu filho acrescentou: “Pai, 

obrigado por me mostrar o quanto nós somos pobres”. 

Atividades: 

1) Qual era a intenção do pai ao levar o filho a viajar pelo país? 

2) Pelo que a criança viu e pela interpretação que ela fez do que viu, a riqueza material de sua 

família a fazia mais feliz que as famílias mais pobres que ele conheceu? Por que será? 

3) O que é mais importante afinal para a felicidade em família? 

4) O dinheiro é em si inútil? Como fazer para que ele traga felicidade verdadeira? 

5) Elabore um desenho demonstrando a parte do texto que mais lhe chamou atenção. 


