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Nossa aula on-line no aplicativo MEET acontece quinzenalmente nas terças- feiras as

15h00. Anotem as dúvidas para que as tiremos e não faltem, pois conta presença e aprendizado.
Temos aula amanhã dia 23-06 e nosso próximo reencontro está agendado para 07-07-2020 ☺.
Segundo o professor de Filosofia José
Carlos Reis, para Ciência o tempo
consiste na relação dos movimentos
naturais, ou seja, os movimentos da
terra em torno do sol, as fases da lua
etc. O tempo é definido como um
número dos movimentos naturais. O
tempo, explicado de maneira simples, é
o conjunto de movimentos dos corpos
no espaço.
O deslocamento dos corpos no espaço
pode ser medido, não é o tempo vivido
pela consciência humana, mas o tempo
natural.

O horizonte humano é a finitude, a interrupção da vida. A certeza da morte leva as pessoas
para a inquietação. O tempo geológico, natural é movido pela entropia (teoria sobre a tendência ao
equilibro do cosmos), pela força que move o universo em expansão, trata-se de uma morte natural,
sem a inquietação da finitude.
Numa perspectiva filosófica o tempo é a passagem do ser do passado para o presente, e
para o futuro, é o movimento do Ser no espaço. Segundo Reis, o historiador é diferente. Para ele o
homem é o tempo, com consciência da mudança e da finitude sem interesse pelo que está fora do
tempo, aquilo que não muda. (REIS, 2005).

ATIVIDADES:
1.

Para você o que significa o tempo?

2.

Como você utiliza seu tempo?

Utilizando o relógio ao lado, vamos organizar
um relógio das suas atividades diárias!
Mas, este relógio não terá doze marcações
de horas como o relógio de ponteiro
tradicional e sim vinte e quatro horas.

Cada divisão corresponde à uma hora do dia respectivamente. Você deverá colorir a hora,
ou as horas correspondente(s) na atividade executada, por exemplo: oito horas café da manhã,
das nove às onze horas estudar, 12h almoçar e etc... Assim, igualmente deverá colorir a legenda
correspondente. Depois de colorir deverá preencher a legenda explicativa que segue:
Hora

Atividade diária

ATIVIDADE 2 – Enviar foto ou a folha com atividade respondida.
ATIVIDADE 3 – Assistir a aula no aplicativo MEET.

