
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONVERSANDO COM SANTA PAULA:

Lembre-se: 

 

Analise a imagem abaixo: 

 

 

Aprendemos nas aulas que o liberalismo econômico (proposto pelo pensador Adam Smith) promove

ideia de que o dono do comércio pode vender o produto ao preço que achar adequado, nesse caso, 

vemos um frasco de álcool gel sendo vendido por R$ 27,50 mediante o pânico das pessoas com o surto 

de coronavírus (lembrando que normalmente ele é vendido por

 

Nesse caso, reflita sobre esse caso, a humanidade das pessoas em relação aos momentos de crise, a 

ganância dos donos de comércio. Você acha que essa atitude é correta? Você acha que tal situação pode 

ter uma solução? Faça um pequeno texto refle

Envie para meu e-mail: profdyegogarcia@gmail.com

Se cuidem! E cuidem de suas famílias! 

CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA 
Educar, um gesto de amor que fica para sempre!

#JUNTOSCONTRAOCORONAVÍRUS

NOME: 

 
CONVERSANDO COM SANTA PAULA: 

 
 

se: EU ACREDITO EM VOCÊ! SEMPRE! 

 

VAMOS AO TRABALHO! 

 

Aprendemos nas aulas que o liberalismo econômico (proposto pelo pensador Adam Smith) promove

ideia de que o dono do comércio pode vender o produto ao preço que achar adequado, nesse caso, 

vemos um frasco de álcool gel sendo vendido por R$ 27,50 mediante o pânico das pessoas com o surto 

de coronavírus (lembrando que normalmente ele é vendido por 7 reais). 

Nesse caso, reflita sobre esse caso, a humanidade das pessoas em relação aos momentos de crise, a 

ganância dos donos de comércio. Você acha que essa atitude é correta? Você acha que tal situação pode 

ter uma solução? Faça um pequeno texto refletindo sobre esse tema. 

profdyegogarcia@gmail.com  

 

“Estamos nas mãos de Deus, 

estamos muito bem!”

(carta 607, 6) 

CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL 

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA – PESQUEIRA – PE 
Educar, um gesto de amor que fica para sempre! 

#JUNTOSCONTRAOCORONAVÍRUS 

ATIV. EXTRA

8º ANO 

Nº DATA:  

Aprendemos nas aulas que o liberalismo econômico (proposto pelo pensador Adam Smith) promove a 

ideia de que o dono do comércio pode vender o produto ao preço que achar adequado, nesse caso, 

vemos um frasco de álcool gel sendo vendido por R$ 27,50 mediante o pânico das pessoas com o surto 

Nesse caso, reflita sobre esse caso, a humanidade das pessoas em relação aos momentos de crise, a 

ganância dos donos de comércio. Você acha que essa atitude é correta? Você acha que tal situação pode 

“Estamos nas mãos de Deus, 

estamos muito bem!” 

 

ATIV. EXTRA 

º ANO – ENS. FUND. II 

 
NOTA 


