PRODERAD- PROJETO DE EDUCAÇÃO RURAL DE ÁGUA DOCE E NÚCLEO DE HERCILIÓPOLIS E
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL IVO DALLA COSTA
Diretora: Marjorie Jeane Sotti de Oliveira
Área de Conhecimento: Ciências Humanas
Componente Curricular: Geografia
Professora: Josivania de Oliveira Cardoso
Água Doce, 20 de abril de 2020.
Aluno (a): ________________________________________ Série: 9º Ano
ATIVIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Leia a atividade atentamente;
Realize a atividade no caderno com cabeçalho e ENVIE foto destas concluídas até dia 27 de abril;
Transcreva as questões para assinalar e/ ou respondê-las;
Sua resposta deve ser com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
A letra deve ser legível;
Boa atividade a você!

Tema: Valores Humanos
No Dicionário Aurélio, de língua portuguesa, temos valor como: qualidade que faz estimável alguém ou
algo; importância de determinada coisa; preço; legitimidade.
Mas o que são valores humanos?
Quando decidimos fazer algo, estamos realizando uma escolha. Manifestamos certas preferências
por umas coisas em vez de outras. Evocamos então, certos motivos para justificar as nossas decisões.
Podemos definir os valores partindo das várias dimensões em que usamos:
a) Os valores são critérios segundo os quais valorizamos ou desvalorizamos as coisas;
b) Os valores são as razões que justificam ou motivam as nossas ações, tornando-as preferíveis a outras.
Exemplo: Participar numa manifestação a favor da categoria dos professores em prol de melhorias de
salário e qualidade no ensino pode significar que atribuímos a essa ação um valor que chamamos de
solidariedade.
Os valores humanos seriam, portanto, as razões ou motivos pelos quais nos faz se aproximar ou se
afastar de certas pessoas ou que nos fazem optar por determinadas escolhas e decisões.
Os valores não são coisas nem simples ideias que adquirimos, mas apreciações ou julgamentos que
traduzem nossas preferencias.
Existe uma enorme diversidade de valores, podemos agrupá-los quanto a sua natureza da seguinte forma:
·
Valores éticos: São aqueles que se referem às normas ou critérios de conduta que afetam todas as
áreas da nossa vida. Exemplos: solidariedade, honestidade, verdade, bondade, altruísmo...

·
Valores estéticos: São os valores de expressão. Exemplo: harmonia; belo; feio; sublime
(digno);trágico.
·
Valores religiosos: São os que dizem respeito à relação do homem com a transcendência. Exemplo:
Sagrado, pureza, santidade, perfeição.
·
Valores políticos: São valores que geralmente estão voltados para opiniões, decisões, julgamentos e
consensos universais. Exemplo: Justiça, Igualdade, imparcialidade, cidadania, liberdade.

·

Valores vitais: são aqueles referentes a vida, exemplo: saúde, força, entre outros.

6. Quais os valores humanos, que na sua opinião, contribuem para a convivência do homem em
sociedade?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Cite exemplo de, no mínimo, dois valores para cada tipo de valores abaixo:
* valores éticos:_____________________________________
*valores políticos:____________________________________

