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CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇO DIGITAL 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA GESTÃO 

3º TCSD/TIG           2019/2020 

ÁREA DE INTEGRAÇÃO / PROJETO ENTRELER 
MÓDULO 6 

6.1 - O trabalho, a sua evolução e estatuto no ocidente 
9.1 – Os fins e os meios: que Ética para a vida humana 

 

TRABALHO INDIVIDUAL 

 
 
Integrado no Projeto Entreler e nos Temas problema 6.1 e 9.1 de Área de Integração, realiza o seguinte 

trabalho individual: 

TEMA 

A Ética, a Justiça e o Trabalho. 

OBJETIVOS 

 Compreender o trabalho como suporte de sobrevivência pessoal e das sociedades; 

 Reconhecer a determinação da vida humana – pessoal e social- por valores; 

 Problematizar modelos sociais variados que coexistem na sociedade contemporânea. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Após visualização do filme São Jorge e leitura dos materiais constantes na área de AI – Mód 6 do Moodle, 

realiza esta ficha de aplicação dos conteúdos e entrega-a até 30 de Junho. 

Ficha técnica: 

Título original: São Jorge 

De: Marco Martins 

Com: Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo, Gonçalo Waddington, Beatriz 

Batarda, José Raposo, Jean-Pierre Martins 

Género: Drama 

Outros dados: POR, 2016, Cores, 112 min. 

Jorge é um pugilista desempregado que tenta a todo o custo encontrar formas de 

garantir o sustento de Susana e Nelson, a mulher e filho. Quando ela, imigrante 

brasileira, decide fugir da crise financeira que se instalou em Portugal e regressar 

ao seu país, Jorge fica sem saber o que fazer.  

Um filme dramático sobre os anos de intervenção da "troika" em Portugal, cuja 

ação se desenrola nos bairros da Bela Vista (Setúbal) e Jamaica (Seixal). O ator 

Nuno Lopes recebeu o Prémio Orizzonti para Melhor Actor no Festival de Veneza 

pela sua interpretação.  
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1. O que pensas do filme e da mensagem que transmite? 

 

2. Moral é uma palavra de origem latina, que provém do termo moris (“costume”). Trata-se de um 

conjunto de crenças, costumes, valores e normas de uma pessoa ou de um grupo social, que funciona 

como um guia para agir. Isto é, a moral orienta relativamente às ações que são corretas (boas ou 

positivas) e aquelas que são incorretas (más ou negativas). 

2.1 Do teu ponto de vista, a necessidade de trabalho sobrepõe-se à moral? 

 

2.2 Transcreve situações retiradas do filme São Jorge que retratem a questão acima formulada. 

 

3. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A 

ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia 

prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada 

com o sentimento de justiça social. 

 

    3.1 Pensas que a Ética predomina nas instituições (empresariais, financeiras,…), em Portugal? 

 

    3.2 Transcreve situações do filme onde existam relações entre ética e trabalho 
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4. Consideremos o trabalho como a realização de tarefas que envolvem o dispêndio de esforço mental 

e físico, com o objetivo de produzir bens e serviços para satisfazer necessidades humanas. 

Podemos dizer que um assassino profissional cumpre com os requisitos necessários para a prática da 

sua atividade? 

5. Sabendo que a Justiça é o conjunto de princípios que garantem a cada um e ao conjunto da sociedade 

os seus direitos, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos, o que pensas do polícia que matou 

George Floyd nos EUA e da situação de revolta que criou em todo o mundo? 

Na tua resposta, deves referir aspetos relacionados com os conteúdos abordados. 

 

 

 

 

  

  


