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Apresentação 
 

 

 

 

 

Na BNCC, a área de conhecimento Ensino Religioso está entrelaçada com as diferentes 

áreas das Ciências Humanas e sociais. Essas Ciências investigam e analisam as manifestações dos 

fenômenos religiosos tais como: as crenças, os símbolos as festas religiosas, as doutrinas, as 

tradições, as narrativas. Enfim, a presença do Sagrado em diversas culturas e sociedade. 

O conhecimento da diversidade das relações, que o homem estabelece com o Sagrado, gera 

um processo de formação humana, de respeito às diferenças. Esta é a linha pedagógica delineada 

na área de conhecimento do Ensino Religioso. Vale ressaltar, que as discussões com as crianças 

dos conteúdos e temas, exigem estar atreladas com o reconhecimento e respeito as suas crenças 

professadas. Isto é, atender aos princípios constitucionais que estão postos no art. 5º da CF 

especialmente os incisos VI, VIII. 

Nesse sentido, o trabalho docente, nesta área de conhecimento, deve promover relações 

amistosas de respeito aos outros, de justiça e de paz, dentro do espaço da escola para que esta 

formação democrática reverbere para as relações humanas de tolerância fora do espaço da escola. 

Assim, a cultura da paz e dos valores humanos devem sustentar as relações pedagógicas no 

interior das instituições escolares. 

Nesta perspectiva, o Ensino Religioso dá um salto qualitativo para a formação humana, 

uma vez que nesta área está presente princípios e crenças que norteiam a vida humana. 

 

Prof.ª Esméria de Lourdes Saveli 

Secretária Municipal de Educação
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Introdução 

Ponta Grossa é um município que possui em suas origens uma vasta e preciosa pluralidade 

cultural e religiosa, consequência do desenvolvimento dos diversos grupos de imigrantes que aqui 

se estabeleceram. 

 O respeito por essa pluralidade cultural e o entendimento das diversas maneiras de 

expressar a fé referente ao Sagrado, sem nenhuma forma de proselitismo ou doutrinação, são 

questões imprescindíveis na abordagem do Componente Curricular de Ensino Religioso/Formação 

Humana como área de conhecimento. 

Este caderno pedagógico é um material de apoio para os professores da Rede Municipal 

Ensino de Ponta Grossa, tendo como diretriz os Referenciais Curriculares Municipais. Com esta 

proposta, a Secretaria Municipal de Educação (SME) busca promover junto aos docentes uma 

análise e reflexão sobre a diversidade cultural e religiosa, com o propósito de fundamentar a ação 

docente, despertando nos educandos o encanto pela riqueza das diferenças e o respeito à 

diversidade religiosa, ao outro e ao meio ambiente. Desta forma, muni-los de conhecimento para 

agir com respeito e desprezar todo e qualquer tipo de discriminação presente em nossa sociedade. 

Os planos de aula que compõem este caderno, poderão servir de inspiração para que os 

professores organizem outros planos e procurem envolver os estudantes num movimento de ação 

e reflexão, contribuindo para gerar nos educandos atitudes de tolerância e de respeito aos direitos 

humanos e ao multiculturalismo. 

A ideia de elaborar um material de apoio ao professor regente deste componente, surgiu a 

partir da implementação dos Referenciais Curriculares Municipais. Com o realinhamento dos 

Referenciais à Base Nacional Comum Curricular, entrou em pauta as discussões a respeito da Área 

de Conhecimento do Ensino Religioso, que até aquele momento não fazia parte do currículo da 

rede municipal.  

É importante destacar que a BNCC trouxe vários pontos importantíssimos para a pauta das 

discussões, entre eles a ressignificação do Ensino Religioso. Sendo assim, os professores 

responsáveis por este componente, possuem a incumbência de formar os estudantes para a 

superação das desigualdades, desnaturalizar discriminações e preconceitos, garantir a 

aprendizagem sobre a pluralidade religiosa, promover a convivência e a superação da intolerância 

de caráter religioso. Nesse mesmo sentido, a BNCC define que: 

Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de 

pressupostos éticos e   científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou 

convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas 

culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias 

seculares de vida.  (BRASIL, 2017, p. 434). 
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Com o intuito de ampliar as discussões, subsidiar a equipe pedagógica da escola e apoiar 

os professores responsáveis pelo componente de Ensino Religioso/Formação Humana no 

planejamento e na atuação em sala de aula, iniciou-se na Secretaria Municipal de Educação (SME) 

um grupo de trabalho, o qual foi denominado GT de Formação Humana/ Ensino Religioso. 

Este grupo constituiu-se em parceria com o Professor Dr. Nei Alberto Salles Filho, 

coordenador do Núcleo de Educação para a Paz (NEP/UEPG), Patrícia Machado Pereira Giardini, 

advogada e integrante do grupo de pesquisa Cultura de Paz, Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Sustentável (UEPG/CNPQ) e os técnicos da secretaria de Educação: Eloisa Helena Mello, Izolde 

Hilgemberg de Oliveira, Perla Cristiane Enviy e Vilma Pereira da Luz Santos. 

A primeira ação deste grupo, foi a elaboração do cronograma de formação para o ano de 

2019 e o planejamento desses momentos. As formações foram destinadas às coordenadoras 

pedagógicas e a um (a) professor (a) regente do componente curricular de Formação 

Humana/Ensino Religioso de cada unidade escolar. Cada professor em parceria com a 

coordenadora pedagógica, tornaram-se responsáveis pela multiplicação das formações para os 

demais professores da escola. 

 A partir das reflexões realizadas ao final de cada formação e das demandas das escolas, 

sentimos a necessidade de construir um material de apoio ao professor, visto a escassez de 

materiais sobre este componente. Para a construção deste caderno, o GT contou com o apoio de 

quatro professoras da rede: Adriane de Oliveira Bueno, Liliane Siemieniaco, Márcia Alves de 

Oliveira e Vânia Cristina Ferreira responsáveis pelo Componente de Ensino Religioso/Formação 

Humana em suas escolas. A contribuição das professoras foi na elaboração dos planos de aula 

conforme as experiências vivenciadas no contexto escolar. Os planos de aula foram definidos a 

partir da Matriz Curricular de Ensino Religioso/Formação Humana presente nos Referenciais 

Curriculares Municipais.  

Os professores formadores, precisam mais do que nunca, estarem atentos as questões da 

violência e serem nos círculos de convivência,  agentes de transformação, e acima de tudo, que as 

ações sejam testemunhas daquilo que se prega, pois de nada adianta verbalizar sobre a importância 

de promulgação da paz se as atitudes não correspondem ao discurso, como já registrava Paulo 

Freire “É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num 

dado momento, a tua fala seja a tua prática”.  

É necessário ser capaz de se despir dos preconceitos e das crenças individuais para dar voz 

e vez para outras vozes, para outras crenças, pois somente com o conhecimento é possível 

promover a paz no meio de tantas situações de conflitos em que se encontra a sociedade. Os 

conflitos sempre existirão e é bom que existam, pois eles ecoam o grito da desigualdade, da 

discriminação, da injustiça e do desrespeito ao ser humano e ao meio ambiente. Uma forma de se 
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promover a paz não é ficar parados, estáticos, anestesiados vendo a carruagem passar sem nada 

fazer. Promover a paz é também lutar, lutar contra tudo o que vai contra a dignidade do ser humano. 

Por fim, almeja-se que as crianças se sensibilizem e reajam a essas situações sem gerar mais 

conflitos, que os educandos aprendam a se manifestar por meio do diálogo, da escuta, da 

solidariedade e da competência em envolver as pessoas na luta por um mundo melhor, mais justo 

e mais humano.  

Que este caderno professor (a), cumpra com a sua finalidade que é o de auxiliá-lo a 

desenvolver no aluno um olhar apurado para as questões das desigualdades, da diversidade e do 

respeito aos valores humanos. 

1. Fundamentação Teórica 

O Ensino Religioso, enquanto disciplina curricular, adentrou aos currículos escolares do 

Brasil há muito tempo e, em cada período histórico, assumiu diferentes características pedagógicas 

e legais. Contudo, a possibilidade de um Ensino Religioso aconfessional e público só se 

concretizou legalmente na redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e 

sua respectiva correção, em 1997, pela Lei 9.475. De acordo com o artigo 33 da LDBEN, o Ensino 

Religioso recebeu a seguinte caracterização: 

Art. 33 – O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de Educação Básica assegurado o respeito à diversidade 

religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§1º – Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição 

dos conteúdos do Ensino Religioso e estabelecerão as normas para a habilitação 

e admissão de professores. 

§2º – Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 

Assim, a inclusão dos temas religiosos na educação brasileira, foi proposta a partir de um 

modelo laico e pluralista com a intenção de impedir qualquer forma de prática catequética nas 

escolas públicas, rompendo com o modelo de ensino pautado em assuntos religiosos, vigente desde 

as primeiras formas de consideração da religião na educação brasileira, determinando aos 

profissionais responsáveis pela disciplina, a tarefa de repensar a fundamentação teórica, os 

conteúdos a serem trabalhados em sala e a metodologia a ser utilizada no ensino, de modo a 

respeitar as diferentes culturas religiosas presentes em nosso país.  

Vale ressaltar que a Religião e o conhecimento religioso são patrimônios da humanidade, 

pois foram constituídos historicamente através da inter-relação dos sujeitos, tanto nos aspectos 

culturais, sociais, econômicos e políticos. Com base nisso, a disciplina de Ensino Religioso, como 

espaço privilegiado de formação humana, orienta para a apropriação dos saberes sobre as 
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expressões e organizações religiosas das diversas culturas na sua relação com outros campos do 

conhecimento, por meio do reconhecimento da diversidade religiosa e cultural.  

O Ensino Religioso também foi assegurado na Base Nacional Comum Curricular aprovada 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), como a referência para a formulação dos currículos 

dos sistemas e das redes escolares estaduais e municipais e das propostas pedagógicas das 

instituições escolares. Obedecendo o que determina a LDB1, o Ensino Religioso será de oferta 

obrigatória, no horário normal de aula, mas opcional para o aluno. 

Na BNCC o Ensino Religioso é apresentado e está definido como uma das cinco áreas do 

conhecimento. No Ensino Fundamental, cada área do conhecimento tem suas competências 

específicas que estão em consonância com as 10 competências gerais. Sendo assim, cabe ao 

professor tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem 

privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base 

nas diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares 

de vida (BNCC, 2017, p. 434).  

A BNCC apresenta o Ensino Religioso como um componente curricular com objetos de 

conhecimento determinados em âmbito nacional pelo Ministério da Educação, abordando 

conceitos, aspectos, assuntos e manifestações, sendo compreendido também como “filosofia de 

vida” contribuindo no processo de formação humana. O documento considera os marcos 

normativos e, em conformidade com as competências gerais estabelecidas, o Ensino Religioso deve 

atender os seguintes objetivos: 

1. Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 

estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos 

educandos; 

2. Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de 

crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos; 

3. Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo 

entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à 

liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a 

Constituição Federal; 

4. Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida 

a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. (BNCC, 2017, p. 434) 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da 

Educação Básica, esta área do conhecimento e seus componentes curriculares precisam garantir 

aos alunos o desenvolvimento de competências específicas para o Ensino Fundamental, de acordo 

com a BNCC (2017), sendo estes:

                                            
1 § 6º O Ensino Religioso, de matrícula facultativa ao aluno, é parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, assegurado o 

respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme o art. 33 da 

Lei nº 9.394/96. 
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1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos 

religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, 

estéticos e éticos; 

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias 

de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e 

territórios; 

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto 

expressão de valor da vida; 

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de 

ser e viver; 

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da 

política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio 

ambiente; 

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de 

intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a 

assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da 

cultura de paz. (BNCC, 2017, p. 435)  

As competências propiciam a compreensão, comparação e análise das diferentes 

manifestações do Sagrado, com vistas à interpretação dos seus múltiplos significados, auxiliando 

na compreensão de conceitos básicos no campo religioso e na forma como as sociedades são 

influenciadas pelas tradições religiosas, tanto na afirmação quanto na negação do Sagrado.   

Nesse sentido, o Componente Curricular de Ensino Religioso torna-se um desafio para a 

escola na busca da superação de uma prática de ensino que rompa com o preconceito religioso, 

possibilitando também, desprender-se do seu histórico confessional catequético, para a construção 

e consolidação do respeito à diversidade humana nas dimensões cultural e religiosa, oportunizando 

aos estudantes subsídios para o entendimento da maneira como os grupos sociais se constituem 

culturalmente e como se relacionam com o Sagrado.  

 Este componente possibilita estabelecer relações entre as culturas e os espaços por elas 

produzidos, em suas marcas de religiosidade, contribuindo na minimização das desigualdades 

étnico-religiosas, para a garantia do direito Constitucional de liberdade de crença e de expressão 

e, do direito à liberdade individual e política assegurados na LDB 9394/96 como um dos objetivos 

da educação básica para promoção do desenvolvimento da cidadania. 

Portanto, o Ensino Religioso foi legalmente instituído como disciplina escolar a fim de 

promover a oportunidade aos educandos de se tornarem capazes de entender os movimentos 

específicos das diversas culturas e para que o conhecimento religioso colabore na constituição do 

sujeito. Sob tal perspectiva, a disciplina contribui para o desenvolvimento humano, além de 

possibilitar o respeito e a compreensão de que a nossa sociedade é formada por diversas 

manifestações culturais e religiosas. 

Todo Ser Humano é resultado de seu tempo histórico e das relações sociais das quais faz 

parte. Mas, acima de tudo, é um Ser singular, que atua em diferentes contextos a partir do modo 

como compreende e participa do mundo. Nesta perspectiva, para que se compreenda o homem 
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enquanto sujeito histórico, faz-se necessário considerar os diferentes sujeitos a partir do conceito 

de que todos são frutos de uma construção que possui sentido social e dessa forma, a estruturação 

dos Referenciais Curriculares Municipais de Formação Humana/Ensino Religioso prioriza e 

valoriza os conhecimentos pré-existentes e socialmente acumulados pelos educandos, quando 

estes chegam nas unidades escolares. 

O componente curricular oportuniza a construção de uma sociedade justa e solidária, onde 

as oportunidades estejam alinhadas ao conceito de equidade em prol da busca da igualdade. Para 

isso, Frigotto (2004), afirma que crianças, jovens e adultos advindos das mais diferentes classes, 

de diversas regiões e com diferentes origens étnicas e culturais, devem ter acesso ao conhecimento 

produzido pela humanidade que, na escola, é veiculado pelos conteúdos das disciplinas escolares. 

A partir desse entendimento, o componente de Formação Humana/Ensino Religioso parte da 

perspectiva pessoal, e em consonância com a dimensão social, propicia um espaço de convivência 

e prática dos valores positivos e voltados ao bem comum. 

Destaca-se também que os aspectos centrais de uma Cultura de Paz, propostos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) apresentados no “Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz 

e Não-Violência” da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

(UNESCO) sugere seis pontos fundamentais a serem considerados para todos os povos: respeitar 

a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir 

a solidariedade. A partir deste documento, a Assembleia Geral das Nações Unidas declara o 

período de 2001 a 2010 como a “Década Internacional da Cultura de Paz e Não-Violência para as 

Crianças do Mundo”, o qual se torna um marco internacional para que todos os países construíssem 

projetos voltados à humanização e formação humana.  

No Brasil, é fundamental destacar que a partir de todas estas experiências, ao longo de mais 

de uma década, houve a inclusão da cultura de paz na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, no ano de 2018, com a seguinte redação: 

IX – promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos 

os tipos de violência, especialmente à intimidação sistemática (bullying), no 

âmbito das escolas; 

X – estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. (Lei 

nº. 13.663, altera o art. 12 da LDB nº. 9.394/96) 

Assim, a cultura de paz servirá como pano de fundo e busca constante dos valores humanos 

como elemento pedagógico, para que as diferenças se transformem em caminho conjunto e 

positivo em função da vida, das convivências e da formação humana dos nossos estudantes. Sendo 

assim, como “ideia de Paz” temos, de acordo com o Centro Internacional de Investigação e 

Informação sobre a Paz (2002, p.21): 
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Da perspectiva de análise da paz não se considera apenas a hostilidade 

declarada como violência, mas também outros fenômenos e dinâmicas sociais. 

Nesse sentido, é investigado como contribuem para a violência, de um lado, os 

fenômenos bélicos e, de outro, a pobreza, as carências democráticas, o nível de 

desenvolvimento das capacidades humanas, as desigualdades estruturais, a 

deterioração do meio ambiente, as tensões e conflitos étnicos, o respeito aos 

direitos humanos. 

Portanto, essa perspectiva ampliada sobre a paz, integra praticamente todas as dimensões 

das “Competências Específicas para o Ensino Religioso para o Ensino Fundamental” propostas na 

BNCC (2017) já apresentadas neste documento.  

Para isso, sob o ponto de vista pedagógico e como encaminhamento metodológico, a 

Formação Humana/Ensino Religioso adota a perspectiva da Cultura de Paz como fundamento das 

ações educativas. Além disso, evidencia-se que uma prática pedagógica baseada em valores 

humanos é fundamental para aproximar as diversas perspectivas sobre o Sagrado expressas nas 

religiões, bem como, o modo como as pessoas pensam e agem. Estes valores são aprendidos em 

família, na escola e nos múltiplos espaços sociais, entre eles as práticas religiosas. Para Pizzimenti 

(2013, p. 19): “Valores são os princípios, as crenças que norteiam a vida de um indivíduo. São eles 

que ampliam nossa capacidade de discernir entre o que é aceitável ou não na nossa relação com o 

outro”. Pensar os valores humanos pedagogicamente é contribuir para o crescimento do aluno em 

relação ao conhecimento de si mesmo e das pessoas com as quais ele convive cotidianamente, 

inclusive no contexto escolar. 

Assim, a Formação Humana/Ensino Religioso assume, na relação com a Cultura de Paz, o 

protagonismo em dialogar com os conhecimentos advindos da pluralidade das religiões. Não se 

trata de conhecer tradições religiosas e demarcar as diferenças, mas, ao contrário, valorizar seus 

pontos de convergência, expressos nos valores humanos positivos diante da vida e das relações 

humanas. Portanto, ao adotar a Cultura de Paz, inserida em 2018 na LDB (1996), na relação direta 

com a BNCC - Ensino Religioso (2017) temos uma relação pedagógica adequada para contribuir 

na Formação Humana dos alunos da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa. 

2. Organização do currículo de Ensino Religioso/Formação 
Humana 

Este componente curricular, fundamenta-se na BNCC como eixo estruturante a Formação 

Humana para o respeito à diversidade cultural e religiosa, assim como apresenta objetos do 

conhecimento que propõem a valorização da identidade humana como parte fundamental para o 

progresso da sociedade. Para tanto, toma-se como eixo as seguintes unidades temáticas: 
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 Identidades e Alteridades 

A unidade temática pretende viabilizar, por meio de seus objetos do conhecimento, 

discussões acerca da temática Identidade, refletindo sobre a essência dos sujeitos (dimensão 

concreta, biológica) enquanto parte da totalidade social, valorizando as particularidades de cada 

Ser de modo a alcançar o bem comum, e Alteridades quando se refere a distinção entre os seres, 

de modo a contribuir para o respeito com as diferenças (representações, saberes, crenças, 

convicções e valores), garantindo a percepção do ser enquanto agente social, distinto, pertencente 

a diferentes grupos sociais. 

 Culturas, tradições e manifestações religiosas 

Nesta unidade temática, os estudos deverão focar no repertório cultural e religioso dos 

alunos, compreendendo as diferentes culturas, tradições e manifestações religiosas enquanto partes 

integrantes dos diferentes grupos sociais, construindo assim a ideia de coletividade. 

 Crenças religiosas e filosofias de vida 

Quais são nossas crenças? Qual é o sentido da vida? Qual é a importância dos valores e do 

respeito para a convivência harmoniosa em sociedade? Tais questionamentos estruturam os 

objetos de conhecimento apontados pelo currículo, de modo a permitir a reflexão sobre o 

comportamento humano, assim como as crenças e os costumes advindos dos diferentes grupos 

sociais. 

3. CULTURA DE PAZ E VALORES HUMANOS 

Em linhas gerais, a CULTURA DE PAZ é um grande “guarda-chuva” de ações orientadas 

para o bem, agregando as condições que promovem o ser humano e melhoram a vida em 

comunidade, sociedade e do planeta. Isso é oposto ao MAL, entendido como tudo o que impede o 

crescimento e a promoção desse bem. Assim, entende-se que educar para a paz também é uma 

tarefa importante da escola, ao contribuir na formação humana e reforçar os valores familiares 

voltados para a paz e à não-violência.  

Isso implica dizer que a paz e a não-violência, como valores humanos, dentro da formação 

humana, tem a ver com não aceitar: a violência contra as crianças, as mulheres e contra os idosos. 

Além disso, os valores da paz não concordam com a violência de gênero, a violência étnica e o 

preconceito contra qualquer forma de diferença. Também não é possível concordar com a violência 

estrutural, que está presente na violência da miséria, da pobreza e da corrupção em todos os níveis 

da sociedade. E mais, não se pode aceitar a violência contra a natureza e todos os seres vivos.  
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Portanto, uma Educação para a Paz, que é a prática escolar de uma Cultura de Paz, atua 

diretamente na contribuição da formação humana dos alunos, dentro de princípios de humanidade 

fundamentais, que contribuem para construir uma sociedade mais civilizada e que respeite todos 

nessa busca do bem, nessas condições de melhoria das pessoas, da vida e do planeta. Por isso, é 

preciso estar atento às diferentes violências cotidianas que impedem a concretização da paz.  

Educar para a paz é uma construção diária, nos pequenos atos, de onde brotam as grandes 

transformações. Paz é para ser realizada, não só idealizada. A paz se faz, não é dada. Para Diskin 

e Roizman (2008, p. 26), a Educação para a Paz deve ser um:  

[...] processo pelo qual se promovam conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores necessários para induzir mudanças de comportamento que possibilitam 

às crianças, aos jovens e aos adultos a prevenir a violência (tanto em sua 

manifestação direta, como em sua forma estrutural); resolver conflitos de forma 

pacífica e criar condições que induzam à paz (na sua dimensão intrapessoal; 

interpessoal; ambiental; intergrupal; nacional e/ou internacional). 

Considerando as questões tratadas, o Ensino Religioso oferece um conjunto de valores 

humanos que estão adequados ao desenvolvimento da formação humana, pautados nos princípios 

fundamentais de uma Educação para a Paz. Em uma análise histórica, em pleno século XXI 

percebe-se que grande parte das religiões, busca promover a PAZ e o BEM e que o entendimento 

desses valores fundamentais nas diferentes religiões torna-se importante para a FORMAÇÃO 

HUMANA dos alunos, não no sentido de confrontá-las, mas de integrá-las com respeito às suas 

diferenças e valorizando seus pontos de encontro. É exatamente nesse ponto que a escola pode 

contribuir com uma EDUCAÇÃO PARA A PAZ, quando os alunos têm a oportunidade intelectual 

de conhecer e respeitar diferentes culturas religiosas, sem abrir mão de sua formação familiar, mas 

superando o preconceito diante de outras possibilidades de viver a espiritualidade.  

 Para isso, os princípios da Educação para a Paz contribuem muito para este caminho: 

a) Cultivar valores: a intenção do Ensino Religioso/Formação Humana é cultivar valores como 

respeito, cooperação, solidariedade, desenvolvimento da autonomia pessoal para a tomada de 

decisões etc. e, ao mesmo tempo, questionar os valores contrários da cultura da paz, como a 

discriminação, intolerância, indiferença entre outras.  

b) Aprender a viver com os demais: o Ensino Religioso/Formação Humana, como processo 

contínuo e permanente de desenvolvimento da personalidade, está baseado em uma forma 

positiva de aprender a viver consigo mesmo e com os outros na não-violência e dentro de uma 

Cultura de Paz. 

c) Facilitar experiências e vivências da paz: o Ensino Religioso/Formação Humana deve 

facilitar experiências e vivências da Paz no ambiente escolar. Requer observar não as 

diferenças e confrontos, mas a aproximação e os valores humanos positivos de todos que 

compõe a comunidade escolar. Estas experiências conjuntas servem para mostrar que o mais 

13



 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

importante é cultivar a paz entre as diversas perspectivas religiosas e não fomentar a violência 

entre elas.  

d) Educar na resolução de conflitos: na Formação Humana/Ensino Religioso é necessário 

incluir uma “educação para o diálogo e resolução dos conflitos”, estimulando a utilização de 

formas de diálogo que não sejam agressivas, quando surgirem diferentes pontos de vista. É 

natural que existem diferenças no entendimento de fatos ou situações vindas de diferentes 

perspectivas religiosas, especialmente quando as pessoas não possuem conhecimento por falta 

de entendimento referente às mesmas. Estes conflitos servem para desenvolver a competência 

pessoal e coletiva sempre com respeito às pessoas e, especialmente, o respeito à dignidade e 

às diferentes formar de crer. 

e) Desenvolver o pensamento crítico: a Formação Humana/Ensino Religioso favorece a crítica 

ao que for injusto e violento. A paz deve ser vista como a pró atividade para promover o bem. 

Isso tem a ver com a justiça social, igualdade entre as pessoas e, especialmente, na adoção de 

novas posturas de resistência perante todas as formas de violência que afetam a vida. Esse 

princípio deve ser discutido pelos gestores, educadores e toda comunidade escolar, para definir 

quais as melhores estratégias para tratar a Formação Humana/Ensino Religioso alinhadas ao 

desenvolvimento de uma Cultura de paz.  

f) Combater a violência nos meios de comunicação: o componente de Formação 

Humana/Ensino Religioso preocupa-se com a violência visível (seja física, psicológica, 

estrutural) que aparece, direta ou indiretamente em todas as formas de comunicação em mídias. 

Atualmente, o fenômeno da “fake news”, propaga mentiras e desinformação para as pessoas, 

causando conflitos e julgamentos que não condizem com a realidade. Portanto, tudo o que 

cause sofrimento humano, em qualquer situação, deve ser entendido com clareza, sempre 

dialogando sobre os valores humanos voltados para o bem e para a paz. 

g)  Educação para a tolerância e a diversidade: a Formação Humana/Ensino Religioso tem a 

função pedagógica de oferecer elementos para os alunos entenderem melhor e praticarem a 

tolerância diante da diversidade. A família contribui ao ensinar valores básicos, mas é na escola 

e na convivência com as diferenças que estes valores precisam ser aplicados positivamente. 

Assim, deve-se observar e tomar cuidado em relação aos fanatismos e radicalismos de toda a 

ordem, pois são os maiores causadores de violência. O respeito à todas as formas de diferença 

é o caminho da tolerância, justamente por fazer entender a aceitar que existem diferentes 

maneiras de conceber a vida, a religião e a cultura. A violência surge justamente da falta de 

respeito às diferenças. 

h)  Educar para o diálogo e a argumentação racional: As violências são ligadas à linguagem, 

ao diálogo e à argumentação. A Formação Humana/Ensino Religioso busca promover a prática 

do diálogo e argumentação, contribuindo para que as pessoas reflitam sobre atitudes violentas 
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no dia a dia e percebam os conflitos como necessários à resolução de diferentes ideias e 

opiniões. O intuito não é convencer ninguém sobre a supremacia de uma religião sobre a outra, 

mas justamente destacar que convergem para um processo de valorização da cultura de paz e 

da não-violência.   

Decorrentes desses princípios da Educação para a Paz, são delineados os objetivos da 

Educação para a Paz, segundo Díaz de Cerio (2004), que descreve:  

 

1. Descobrir, sentir, valorizar e viver com esperança as capacidades pessoais como realidades e 

como meios eficazes que podemos colocar a serviço dos demais e que contribuem para um 

desenvolvimento positivo e harmônico da vida e do humanismo;  

2. Reconhecer e valorizar a própria combatividade e disposição como forma positiva de 

autoafirmação da personalidade e ser capaz de canalizá-la, permanentemente, em condutas e 

atividades que promovam e favoreçam o bem comum;  

3. Desenvolver a sensibilidade, a afetividade, a ternura, o descobrimento e o encontro com as 

pessoas que nos rodeiam, tanto em um nível próximo, como em um nível universal;  

4. Sentir a alegria que se produz do encontro interpessoal quando este se desenvolve em um clima 

de afetividade, de confiança, de respeito, de colaboração e de ajuda mútua;  

5. Construir e potencializar as relações de diálogo, de paz e harmonia no âmbito escolar e em 

geral em todas as relações cotidianas;  

6. Reconhecer e conscientizar-se das situações de conflito que se apresentam, descobrindo e 

refletindo sobre suas causas e sendo capaz de tomar decisões frente a elas, para solucioná-las 

de uma forma fraterna e não violenta;  

7. Interessar-se pela diversidade das pessoas e das culturas dos povos, buscando entender, 

respeitar e discutir a diversidade em todas as formas, com uma atitude respeitosa, tolerante e 

construtiva;  

8. Promover o conhecimento da autoestima, o conhecimento de outras realidades sociais, 

culturais e pessoais, colaborando na autoafirmação da identidade pessoal/social e no 

desenvolvimento e o enriquecimento dos povos;  

9. Conhecer e potencializar os direitos humanos e desenvolver a sensibilidade, a solidariedade e 

o compromisso frente a situações próximas e distantes, além de estar atento em relação a elas;  

10. Mostrar especial atenção e sensibilidade frente às situações de violências, injustiças e 

subdesenvolvimento que existem no planeta;  

11. Conhecer e colaborar ativamente com as organizações governamentais e não governamentais 

que se comprometem na luta contra a miséria e a injustiça, especialmente com o 

desenvolvimento dos povos e das pessoas menos favorecidas.  
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Considerando tais princípios e objetivos da Educação para a Paz, no contexto desta 

reflexão, a título de possibilidade, ressalta-se algumas estratégias que podem compor o trabalho 

pedagógico.  

4. CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

São notórios os constantes processos de mudança que ocorrem na sociedade, porém quando 

se trata de situações de violência, preconceito e desigualdades, torna-se inaceitável que os seres 

humanos permaneçam alienados diante de tais contextos.   

Neste sentido, a garantia do direito Constitucional de liberdade de crença e de expressão e, 

do direito à liberdade individual e política assegurados na LDB 9394/96, possibilita estabelecer 

relações entre as culturas e os diferentes espaços por elas produzidos, em suas marcas de 

religiosidade e dessa forma contribuir para a minimização das desigualdades étnico-religiosas.   

O homem é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas 

em uma determinada cultura. É, portanto na relação dialética com o mundo que o sujeito se 

constitui e se desenvolve (VYGOTSKY apud REGO, 2005, p. 5). 

Não se pode de forma alguma deixar-se abater por um mundo de violência, onde os sujeitos 

precisam compreender que respeitar alguém significa respeitar sua individualidade, suas formas 

de expressão e imagem, suas origens, suas escolhas, suas opiniões, seus limites e seus sentimentos. 

Significa não ter o direito de desqualificar, menosprezar, ridicularizar, oprimir e/ou impor. 

(SERRÃO; BALLEIRO, 1999 p. 32).  

As orientações aqui propostas para o trabalho com o componente de Formação Humana/ 

Ensino Religioso, pautadas nos princípios da Cultura de Paz e Valores Humanos, assumem o 

pressuposto da dialogicidade, conceito este fundamental assim como a consciência do 

inacabamento do ser humano. Dessa forma, este documento assume os princípios referentes ao 

conceito de formação permanente do indivíduo, base do pensamento de Freire que traz a ideia de 

condição de inacabamento do ser humano:   

A educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de 

outro, da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo falto de, ao longo 

da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas 

saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação 

permanente se fundam aí (FREIRE, 1997 p. 20)   

Paulo Freire renega a visão tradicional de paz, ligada à manutenção da ordem e da 

tranquilidade, e insere a possibilidade da paz no campo da ação e do diálogo. A partir dessa 

concepção, a construção de uma educação para a cultura de paz defender a educação baseada na 

conscientização, na colaboração, na participação e na responsabilidade social e política dos 

sujeitos envolvidos.  

16



 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

Além dessas possibilidades, elencamos mais um conjunto de possibilidades, ainda 

apoiados em Nunes (2011): criar hábito diário nas reflexões e atitudes não violentas, para mudar 

aspectos culturais; apoiar jogos, festivais e gincanas cooperativas para favorecer as convivências 

e o respeito individual e coletivo nas comunidades e grupos; envolver as famílias nas atividades: 

os pais, ou filhos, avós etc. (o diálogo intergeracional é um dos maiores incentivos para fortalecer 

grupos comunitários e reorganizar as famílias); convidar pessoas com perspectivas diferentes para 

dialogar com os grupos, sejam educadores, padres, pastores, jornalistas, promotores, sindicalistas, 

psicólogos, assistentes sociais, pessoas da comunidade (valorizar as diferentes experiências 

positivas para contribuir com os grupos); aprofundar a atenção nas pessoas mais fragilizadas do 

grupo, que sofram maior grau de violência, como forma de trazê-las para o coletivo; criar 

mecanismos para avaliação contínua do trabalho, criando caixa de sugestões, fazendo assembleias, 

além de informar através de murais, informativos e jornais próprios; aprimorar as relações 

humanas através do diálogo e cooperação.  

Por fim, a escola, a partir do modelo de gestão, de sua equipe pedagógica, dos educadores 

e educadoras, precisa aproveitar todas as possibilidades de criação, reflexão e apropriação, tanto 

dos conceitos como das vivências indispensáveis para construir e paz e a não-violência e criar uma 

cultura que desvalorize formas de violência e promova um ambiente relacional humanizador e 

sintonizado com as buscas humanas e demandas educacionais do século XXI.  

Como previsto no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), meta 07, estratégia 7.23, 

cabe ao poder público:  

Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para 

detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, 

favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção 

da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade 

(Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005,2014). 

Para isso, alguns valores precisam ser enfatizados: participação, respeito, pertencimento, 

responsabilidade, honestidade, humildade, interconexão, empoderamento e solidariedade. Como 

vemos, são inúmeras possibilidades para o trabalho da Educação para a Paz nas escolas. 

4.1. Encaminhamentos metodológicos 

O encaminhamento metodológico do componente curricular de Formação Humana/ Ensino 

Religioso propõe uma metodologia que orienta um processo de ensino e de aprendizagem, por 

meio do diálogo, do debate e reflexão, na construção do conhecimento a partir do levantamento 

de hipóteses, dúvidas e questionamentos das ideias e informações dos conteúdos formais.  

As ações pedagógicas propostas neste caderno irão pautar-se na perspectiva de uma aula 

dialogada, privilegiando a experiência religiosa dos alunos e seus conhecimentos prévios. O 
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professor assume uma posição clara, objetiva e crítica ao abordar temáticas sobre o Sagrado e seu 

papel sociocultural, mediando os saberes que o aluno já possui e os objetos de conhecimento a 

serem trabalhados em sala de aula. 

Portanto, como possibilidades pedagógicas concretas para a Educação para a Paz, 

apontamos alternativas para o fechamento desse conjunto de ações: dinâmicas de grupo em geral, 

brainstorming (tempestade mental), pesquisas individuais ou em grupo de temas como violência, 

paz conflitos, direitos humanos etc.; utilização de filmes (ou fragmentos de filmes), vídeos da 

internet, documentários, sempre com roteiros para debate; jogos dramáticos e simulações (relações 

reais e imaginárias sobre temas cotidianos); narrativas; leituras dirigidas; artes manuais etc. Além 

disso, relacionar-se com qualidade a partir de: expressar-se com serenidade e de forma clara; 

chamar as pessoas pelo nome; equilibrar as emoções em momentos de tensão ou conflito; evitar 

expressões de desinteresse ou hostilidade; ter postura de diálogo; atentar para a linguagem 

corporal; utilizar mais elogios, abraços e menos olhares e palavras destrutivas ou excessivamente 

críticas; utilizar linguagem e atitudes de empatia; e ouvir as pessoas com muita atenção, 

concentrar-se nos problemas e não nas pessoas.  

Essas estratégias estão sintetizadas e adaptadas a partir das ideias propostas por Nunes 

(2011) de criar coletivamente regras de convivências entre o grupo logo nos primeiros encontros; 

clareza de que as relações sejam sempre respeitosas e colaborativas, a partir das regras coletivas 

definidas; planejar atividades cognitivas (reflexões e debates) e vivenciais (dinâmicas de grupo, 

pequenos relaxamentos) como forma de provocar mais interações; utilizar, sempre que possível, 

formações circulares, pois favorecem a ligação visual entre as pessoas e as tranquiliza para os 

contatos mais afetivos. 

Considerando estas questões entende-se a importância de tratar das noções centrais sobre 

Cultura de Paz e sobre Valores Humanos. Justifica-se este enfoque a partir da ideia que grande 

parte das tradições religiosas, na atualidade, defendem a ideia de “bem” como expressão de 

bondade, harmonia, amor, respeito entre outros valores que promovam a convivência pacífica entre 

pessoas, comunidades e povos. 

Os valores humanos como prática da vida e das relações interpessoais possibilta analisar que 

grande parte das religiões tem a paz como a finalidade de sua existência. Portanto, no contexto 

deste documento assume-se alguns aspectos básicos referente aos termos Cultura de Paz e 

Valores Humanos, que contribuem para relacionar os aspectos das diversas tradições religiosas 

numa perspectiva de complementaridade, respeitando as diferenças e potencializando seus 

elementos positivos, voltados ao bem e à paz.  
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5. SUGESTÕES DE PLANO DE AULA 

A Secretaria Municipal de Educação (SME), sensível à necessidade dos docentes frente ao 

Componente Curricular Ensino Religioso/ Formação Humana, organizou este material com o 

propósito de fundamentar os professores para o exercício da docência. 

Ressalta-se que este trabalho é resultado da constituição de um grupo que reuniu técnicos 

da Secretaria de Educação do município em parceria com o Núcleo de Educação para a Paz 

(NEP/UEPG). Todos os encontros deste grupo destinaram-se à momentos de estudo e 

planejamento na busca de estratégias de ações a serem desenvolvidas com os profissionais das 

escolas.                                    

Portanto, não basta apenas pensar e refletir, é preciso que tal reflexão leve o profissional a 

uma ação transformadora, auxiliando-o na efetivação de práticas dinamizadoras que aliem a teoria 

estudada à prática vivenciada.  

Evidencia-se nesta proposta a tentativa de buscar estratégias para questões relativas ao 

fazer docente, bem como das necessidades surgidas nos contextos escolares e na sociedade, que 

se efetivam nas práticas pedagógicas e precisam estar respaldadas em um referencial teórico que 

oriente a uma intervenção na realidade, de modo a garantir a função social da escola. 

A seguir sugestões de propostas de trabalho, organizadas de acordo com cada ano a partir 

da Matriz Curricular deste componente. Estes planos apresentam-se como referência para o 

desdobramento das práticas docentes desenvolvidas junto aos alunos em cada unidade escolar. 
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PROPOSTA DE TRABALHO 1 - 1º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/Formação Humana 

ANO: 1º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: O Eu. 

OBJETIVOS: 

 Descobrir que é único no poder da criação divina. 

 Compreender sua história, o início da vida, a escolha de seu nome, a formação do seu 

caráter. 

 Perceber seus gostos e preferências. 

 Apontar suas características e diferenças do outro. 

 Respeitar as suas limitações. 

 Entender o poder da criação. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Organizar os alunos em roda, sentados no chão e fazer a leitura do livro: Eu sou mais eu. 

 Realizar uma interpretação oral a respeito do livro. 

 Entregar para um aluno um espelho e pedir para ele que conte o que vê. 

 A seguir, o aluno passará o espelho para o outro colega. 

 Colocar para as crianças ouvirem a música: O meu nome eu vou falar (Música de 

identidade), de Marcelo Serralva – YouTube. 

 Ao ritmo da música os alunos irão se apresentar e contar as características observadas 

no espelho. 

 Em outro momento, as crianças voltarão aos seus lugares e desenharão o que o espelho 

refletiu, compreendendo que somos o poder da criação divina. 

 Expor os trabalhos em um mural: Sou reflexo de ‘’Deus’’. 

 Propor aos alunos uma pesquisa, sobre: seu nascimento, peso, altura, escolha do nome e 

em seguida, realizar uma roda de conversa para contar os dados coletados sobre cada 

um. 

 Propor uma atividade em que medirá peso e altura do aluno agora, fazendo um 

comparativo com o de quando nasceu. 

 Levá-los a analisar, se ocorreram mudanças. 

 Sugerir uma brincadeira de roda, que falará o nome de cada um: A canoa virou. Ao virar 

o aluno explicará quem escolheu o seu nome e o porquê. 

 O aluno realizará uma pesquisa com os pais sobre como iniciou sua vida religiosa. 
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 Após a pesquisa, realizará uma atividade em que cada um terá sua vez de contar sobre 

as escolhas religiosas de seus pais. 

 Pedir aos alunos que tragam objetos pessoais de quando eram bebês: fotos, roupas, 

brinquedos, calçados, lembranças. 

 Na grande roda, cada um mostrará o que trouxe e por que escolheu aquele objeto. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Ouvir a história lida com atenção, respondendo as perguntas orais sobre o livro. 

 Com o espelho, relatar ao grupo o que vê, com detalhes de características físicas. 

 Desenhar a imagem que viu no espelho, compreendendo que é uma criação divina. 

 Pedir aos pais que participem da pesquisa sobre fatos relacionados ao seu nascimento. 

 Participar da roda de conversa, relatando o que ouviu dos pais sobre o início de sua vida. 

 Ouvir os colegas com atenção e respeito. 

 Participar da medição de peso e altura dos alunos da classe. 

 Observar as diferenças de medidas desde o nascimento até hoje. 

 Participar da brincadeira de roda e contar seu nome, quem o escolheu e porquê. 

 Realizar a pesquisa sobre sua iniciação religiosa. 

 Contar ao grupo à qual religião pertence, seus costumes e tradições, ouvir atentamente 

os colegas. 

 Trazer de casa, objetos pessoais relativos ao seu nascimento e mostrar aos colegas, 

explicando o seu significado. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Em círculo. 

 Na quadra poliesportiva 

 

RECURSO: 

 Música 

 Objetos pessoais 

 Livros de literatura infantil: O sou mais eu 

 Atividades impressas. 

 

ATIVIDADES: 

 Reflexo de Deus 

 Entrevistando o papai e a mamãe 

 Tudo sobre mim. 
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DISPONÍVEL EM:  

https://docplayer.com.br/7030927-Nosso-anelo-e-que-cada-crianca-por-meio-destas-atividades-possa-fixar-e-

refletir-o-que-ouviu-expressando-seu-profundo-desejo-de-ser-como-jesus.html 

 

 
 

DISPONÍVEL EM:  

https://docplayer.com.br/7030927-Nosso-anelo-e-que-cada-crianca-por-meio-destas-atividades-possa-fixar-e-

refletir-o-que-ouviu-expressando-seu-profundo-desejo-de-ser-como-jesus.html 
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Sugestão de leitura: 

“EU SOU MAIS EU” 

Autor: Elias José 

Ilustrador: Augusto Freitas 

Editora Paulus - 2006 – 1ª edição 

DISPONÍVEL EM:  

https://www.paulus.com.br/loja/eu-sou-mais-eu_p_1566.html 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 2 - 1º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO/ FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 1º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: O outro: respeito ao próximo, igualdade e diferenças. 

OBJETIVOS: 

 Reconhecer e respeitar as diferenças existentes em cada ser humano como elementos 

indispensáveis, para a construção de uma sociedade justa e igualitária. 

 Oportunizar situações lúdicas para desenvolver o espírito cooperativo e o cumprimento 

as regras. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A): 

 Oportunizar o momento de contação de histórias, alunos em círculo, no pátio da escola. 

 Após a leitura da história, explorar o conteúdo do livro que aborda um personagem que 

é Down. 

 Convidar os alunos para que se sentem em duplas e observem as características físicas 

de seus colegas. 

 Propor aos alunos a produção de um boneco de materiais recicláveis, que retrate as 

características físicas do aluno que observou. 

 Produzir um cartaz com regras de respeito ao outro em sala de aula, com palavras 

mágicas como: por favor, com licença, obrigado, desculpe. 

 Dialogar com a turma, sobre boas atitudes que se esperam do ser humano. 

 Na quadra esportiva, levar os alunos para realizarem brincadeiras em duplas, onde 

precisarão colaborar um com o outro, para vencer. 
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AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Escutar atentamente a história, participar do debate sobre o respeito ao outro, das 

diferenças e da amizade que desenvolverão para a vida toda. Após, fazer um desenho da 

parte da história que mais gostou. 

 Escolher um colega para a atividade em duplas, em que cada um deverá perceber as 

características físicas do outro e contar para a classe. 

 Com materiais recicláveis, fazer um boneco com características do amigo, que é seu 

parceiro nas atividades. 

 Expor os trabalhos, nomeando os colegas. 

 Criar frases, para um cartaz de normas de respeito ao outro, priorizando o que devemos 

fazer para vivermos harmoniosamente. 

 Participar das brincadeiras em dupla, sempre respeitando as regras e o outro. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Alunos em círculo. 

 Alunos em duplas. 

 Espaços externos: quadra, pátio, jardim. 

 

RECURSOS: 

 Livro de literatura infantil: Uma amiga diferente 

 Cartaz de boas maneiras. 

 

ATIVIDADES: 

 

 
DISPONÍVEL EM: 

https://www.belaefeliz.biz/atividades-com-palavrinhas-magicas-educacao-infantil/ 
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As diferenças entre as pessoas, torna a vida mais interessante. 

Aprendemos muito um com o outro. 

O respeito ao outro torna nossa vida mais harmoniosa e divertida! 

 

 
DISPONÍVEL EM:  

https://br.pinterest.com/pin/859906122574543752/ 
 

AQUI IREMOS REGISTRAR REGRAS QUE CRIAREMOS PARA RESPEITAR E VIVER 

BEM: 

 

 

 

 

 

 

 

Brincadeiras para serem realizadas em duplas: www.estudokids.com.br 
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DISPONÍVEL EM:  

https://www.estudokids.com.br/brincadeiras-para-gincana/ 

 

 

Sugestão de leitura: 

UMA AMIGA DIFERENTE 

Autora: Márcia Honora 

Ilustrador: Lie A. Kobayashi 

Editora: Ciranda Cultural 

DISPONÍVEL EM: 

https://br.pinterest.com/pin/354588170638533141/nic_v1=1a1j3

%2Fst7FPMdUP3t54%2FlkOqGztcOdhrHiwndmVio5DV0%2Fz

N9J5f%2BQlhbo3hpeF4Oz 

  

PROPOSTA DE TRABALHO 3 - 1º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO/ FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 1º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Nós: convivência em família; grupos sociais; escola. 

OBJETIVOS: 

 Reconhecer que somos parte integrante de uma família. 

 Entender que nem todas as famílias são iguais. 

 Compreender que devemos colaborar, para melhorar nossa vida nos ambientes que 

frequentamos, seja com os amigos, em família ou na escola. 

 Perceber que devemos obedecer e respeitar os familiares, seus costumes e tradições, bem 

como as diferenças sociais. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A): 

 Em roda no pátio, realizar a leitura do livro, que aborda casas de todos os jeitos, a casa 

da família alegria, tem animação e muito respeito. 
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 Explorar como é a casa do aluno, em uma roda de conversa, como é a sua família, como 

vivem, o que mais gostam de fazer juntos. 

 Propor aos alunos que desenhem sua família. 

 As crianças deverão trazer fotos da família. 

 Organizar uma roda de conversa, onde cada criança apresentará sua família em fotos. 

 Montar um mural: Minha Família é Especial! 

 Entregar uma atividade impressa da árvore genealógica, onde o aluno escreverá quem 

são seus familiares. 

 Sugerir aos alunos que desenhem o seu momento favorito em família. 

 Pesquisar: Quais as tradições e costumes religiosos da família? 

 Registrar a religião de cada família, explorando e explicando cada costume. 

 Convidar um familiar idoso para vir à escola contar a história de sua família. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Ouvir atentamente a história contada e participar das questões na oralidade. 

 Relatar o que mais gosta de fazer em família, como são seus familiares, quantas pessoas 

moram em sua casa, qual o seu tipo de moradia. 

 Desenhar a sua família. 

 Trazer fotos da família e mostrar aos colegas. 

 Escrever junto com os familiares quais são os componentes de sua família. 

 Fazer um desenho onde expressará o momento favorito em sua família. 

 Levar para casa a pesquisa sobre a religião de sua família e conversar com os pais sobre 

ela. 

 Apresentar aos colegas algumas coisas que costuma fazer com sua família em momentos 

religiosos. 

 Participar da entrevista com o familiar mais idoso. Ouvir atentamente. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Se dará com alunos em círculo. 

 

RECURSOS: 

 Fotos 

 Atividades impressas 
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ATIVIDADES: 

  

DISPONÍVEL EM:  

https://onlinecursosgratuitos.com/30-atividades-sobre-o-dia-da-familia-para-imprimir/ 

 

 

 

CONTE UM POUCO SOBRE OS MOMENTOS 

RELIGIOSOS, ONDE VOCÊ E SUA FAMÍLIA SE 

REÚNEM PARA ORAR: 

 

 

 

 

 
DISPONÍVEL EM: 

http://mexakin-shared.blogspot.com/2010/ 
 

 

 

 

 

 

 

COMPLETE A ÁRVORE GENEALÓGICA 

COM OS INTEGRANTES DE SUA FAMÍLIA. 
FONTE: 

https://allabouttheatre.org/productions/fiddler-jr/ 
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DISPONÍVEL EM: 

https://onlinecursosgratuitos.com/30-

atividades-sobre-o-dia-da-familia-para-

imprimir/ 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
 

DISPONÍVEL EM: 

https://br.pinterest.com/juliaegoncalves/express

C3%A3o-lingu%C3%Adstica/ 

 
Sugestão de leitura: 

“FAMÍLIA ALEGRIA” 

Autora: Cristina Villaça 

Ilustradora: Carla Irusta 

Editora: Escrita Fina 

 
DISPONÍVEL EM:  

https://pt.slideshare.net/weleslima/famlia-

alegria-cristina-villaa 
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PROPOSTA DE TRABALHO 4 - 1º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO/ FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 1º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Fraternidade - Valorização da vida 

OBJETIVOS: 

 Compreender o valor da vida e a importância de preservá-la. 

 Conviver de forma fraterna. 

 Conscientizar-se da importância dos bons hábitos, para vivermos melhor. 

 

 AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A): 

 Ler a história identificando atitudes de humildade com os alunos. Interpretar o texto e 

propor uma ilustração que defina a parte mais marcante da história. 

 Montar um painel com os desenhos dos alunos. 

 Entregar aos alunos uma folha onde terá a palavra HUMILDADE, descobrir com eles o 

seu significado e orientar a produção de um acróstico. 

 Organizar a turma em um espaço externo, colocar a música A paz, de Silvana Honorato. 

 Pedir aos alunos que pensem como viver em paz e montar uma receita. 

 Propor uma caminhada pela paz. Organizar os alunos e convidar a comunidade à 

participação. 

 Realizar a confecção de plaquinhas e cartazes com palavras e frases que estimulem a paz 

entre os homens. 

 Levar atividades de matemática sobre campanhas de fraternidade e ajuda ao próximo. 

 

 AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Ouvir a história com a compreensão do que é ser humilde. 

 Fazer uma ilustração do momento mais significativo do livro. 

 Realizar a atividade de produção de um acróstico. 

 Ouvir a música sugerida pela professora sobre a Paz. 

 Explicar o que sentiu e ajudar a professora na produção de uma receita de paz. 

 Produzir palavras e frases sobre a Paz. 

 Participar junto à sua família de uma caminhada pela paz, nos arredores da escola. 

 Realizar as atividades de situações problemas envolvendo as operações matemáticas, 

relacionadas às campanhas de ajuda ao próximo. 
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ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Em espaços externos da sala de aula. 

 Nos arredores da escola – Caminhada pela paz. 

 Em círculos na sala de aula. 

 Individualmente na realização das situações problemas. 

 

RECURSOS: 

 Música 

 Atividades impressas. 

 Cartazes. 

 Placas com palavras. 

 Livro de literatura infantil. 

 

ATIVIDADES: 

Resolva o acróstico: 

1-               H 

2-               U 

3-               M 

4-               I 

5-               L 

6-               D 

7-               A 

8-               D 

9-               E 

 

Siga as pistas: 

1- Depende de quem para vivermos em um mundo melhor?    HOMEM 

2- Quem é o nosso criador?   DEUS 

3- Quem tem o dom de gerar uma vida?  MÃE 

4- Todos nós pertencemos à uma…FAMÍLIA 

5- Deus criou os seus…FILHOS 

6- Ao ajudarmos o próximo despertamos qual sentimento? BONDADE 

7- Qual sentimento você tem por seus pais? AMOR 

8- Todas as pessoas são…DIFERENTES 

9- Para vivermos em um mundo melhor precisamos ter…EDUCAÇÃO 

 

Descubra o segredo: 

PALAVRAS 
QUANTAS 

LETRAS 

QUANTAS 

VOGAIS 

QUANTAS 

SÍLABAS 

QUANTAS 

CONSOANTES 

DEUS     

VIDA     
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FAMÍLIA     

HUMILDADE     

FRATERNIDADE     

 

Resolva as situações problemas: 

 

1. A professora do primeiro ano, fez uma campanha para arrecadar dinheiro, para a compra de 

brinquedos para as crianças de um orfanato. Esses brinquedos serão entregues no Natal. Para 

tanto, os alunos mobilizaram suas famílias na contribuição de dinheiro. Veja no quadro 

abaixo, os valores arrecadados por grupo: 

 

GRUPOS R$ 1,00 R$ 5,00 R$ 10,00 

Grupo 1 3 notas 2 notas 4 notas 

Grupo 2 5 notas 1 nota 2 notas 

Grupo 3 5 notas 2 notas 2 notas 

Grupo 4 4 notas 2 notas 4 notas 

Grupo 5 3 notas 1 nota 3 notas 

Grupo 6 4 notas 2 notas 1 nota 

 

A- Qual o grupo que arrecadou mais dinheiro? 

 

B- Qual o grupo que arrecadou menos dinheiro? 

 

2. José, João, Lia e Maria são muito amigos. Eles entraram em uma gincana de arrecadação de 

alimentos para famílias carentes, promovida pela escola. Essa equipe era responsável por 

arrecadar feijão. 

 

Observe a tabela: 

 

JOSÉ JOÃO LIA MARIA 

5 9 13 17 

 

Agora descubra: 

 

A. Quem arrecadou mais alimentos? 

B. Quem arrecadou menos alimentos? 

C. Quantas crianças participaram dessa equipe? 
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Produzir coletivamente uma receita sobre Paz: 

 
DISPONÍVEL EM:  

http://sarautropeiro.blogspot.com/2011/11/receita-de-paz.html 

 

Sugestão de leitura: 

COLEÇÃO: O QUE CABE NO MEU MUNDO 

Autora: Kátia Trindade 

Editora: Cedic 

DISPONÍVEL EM: 

https://equoideias.com/2018/08/27/biblioteca_do_equoideias_colecao_o_que_cabe_no_meu_mundo_2/ 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 5 - 1º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO/ FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 1º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Valores: amizade, respeito, amor, compaixão e perdão. 

Imanência e transcendência. 
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OBJETIVOS: 

 Identificar diferentes formas de manifestar seus sentimentos, ideias, memórias, gostos, 

crenças, em diferentes espaços. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A): 

 Organizar os alunos em uma roda de conversa, realizando a leitura e explorando sobre o 

tema. 

 Pedir aos alunos que recortem de revistas imagens e monte com esses recortes um amigo 

de sua sala. 

 Expor os trabalhos em um mural: A Amizade. 

 Propor jogos e brincadeiras que desenvolvam o respeito às regras e a competição, de 

maneira saudável. 

 Dar aos alunos uma atividade com expressões faciais: explorar sentimentos. 

 Propor a atividade de pintura, das palavras que indicam valores. 

 Orientar a produção de um texto coletivo sobre o amor. 

 Ler o livro a Árvore generosa e propor atividades sobre ele. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Ouvir a história e falar sobre seus sentimentos, como se sente naquele momento. 

 Participar da atividade de recorte sobre: o amigo. 

 Brincar, respeitando as regras de jogos. 

 Realizar a atividade de arte em pintura, lendo as palavras e sentimentos que a compõe. 

 Dar ideias para a produção de texto coletivo do tema: O amor. 

 Ouvir a leitura do livro: A Árvore generosa e realizar as atividades propostas. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Em grupos no espaço externo da sala de aula, para a contação de histórias. 

 Na quadra esportiva, quando a proposta for jogos. 

 

RECURSOS MATERIAIS: 

 Livro de literatura. 

 Atividades impressas. 

 

ATIVIDADES: 
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Trabalhando emoções: 

 

 
DISPONÍVEL EM:  

https://cursos.escolaeducacao.com.br/artigo/par-metros-e-express-es 
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DISPONÍVEL EM:  

http://profkarinensinoreligioso.blogspot.com/2015/09/o-caminho-das-virtudes-atividades.html 
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DISPONÍVEL EM:  

https://acaixadeimaginacao.com/2017/03/30/jogos-para-baixar-trabalhando-as-capacidades-emocionais-para-pais-

e-professores/ 
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APÓS A LEITURA DO LIVRO: A ÁRVORE GENEROSA REALIZE AS ATIVIDADES 

ABAIXO: 
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DISPONÍVEL EM:  

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2018/09/atividades-arvore-generosa_16.html 
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DISPONÍVEL EM:  

https://www.espacoprofessor.com/atividade-sobre-valores/ 
  

 

 

Sugestão de leitura: 

A ÁRVORE GENEROSA 

Autor e ilustrador: Shel Silverstein 

Tradução: Fernando Sabino 

DISPONÍVEL EM:  

https://pt.slideshare.net/VeraMonteiro3/a-rvore-generosa-12330095 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 6 - 1º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO / FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 1º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Sentimentos, lembranças, memórias e saberes. 

OBJETIVO: 

 A partir de memórias e lembranças familiares, resgatar fatos de sua infância, para 

compreender a construção de seus saberes. 
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AÇÕES DO (A) PROFESSOR(A): 

 Propor uma roda para a contação de história. 

 Explorar sentimentos e emoções de cada um. 

 Pedir aos alunos uma ilustração da parte favorita do livro. 

 Montar uma linha do tempo de sua infância. 

 Organizar os alunos sentados no chão em círculo, onde cada um contará suas lembranças, 

desde o primeiro ano de vida, fatos mais marcantes em sua vida. 

 Organizar esses trabalhos em um mural: Minhas memórias. 

 Pedir aos alunos que façam um desenho do dia que mais marcou sua vida escolar. 

 Levar para a sala de aula, imagens como: lixo, brinquedo, injeção, parque, hospital, etc. 

 Pedir aos alunos que utilizem os Emojis para expressar seus sentimentos, quanto aquela 

imagem. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar da hora de história, respondendo as perguntas da professora, com relação ao 

livro. 

 Explicar aos colegas que sentimento ou emoção o define naquele momento. 

 Usar expressões do livro para fazer uma ilustração: alegria, raiva, dor ou tristeza. 

 Levar para casa, uma atividade da linha do tempo e junto com seus pais realizá-la. 

 Sensibilizar-se e aflorar suas emoções, contando fatos marcantes em sua vida. 

 Fazer um desenho do dia mais legal na escola, resgatando suas memórias. 

 Ao observar imagens utilizar o Emoji que expressa seu sentimento. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Em círculos. 

 Sentados no chão. 

 

RECURSOS: 

 Livros de literatura infantil. 

 Atividades impressas. 

 Cartolinas e papéis coloridos. 

 Painel de trabalhos. 

 Multimídia . 

 Emojis – plaquinhas. 
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ATIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONÍVEL EM: 

https://br.pinterest.com/pin/585819864003110302/ 

 

 

 

Fazer plaquinhas, colando os Emojis em 

palitos de sorvete. 
FONTE: https://jessicaruddick.com/2017/09/05/the-start-of-a-new-year/ 

 

 

 

 

Sugestão de leitura: 

O LIVRO DOS SENTIMENTOS 

Autor: Todd Parr 

Editora: Panda books 

FONTE:  

https://colegiopaulofreiresj.com.br/blogs/educacao-infantil-1-ano/grupo-

infantil-3/2013/03/o-livro-dos-sentimentos-grupo-infantil-3/ 
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PROPOSTA DE TRABALHO 7 - 1º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO/ FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 1º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Memórias familiares. 

OBJETIVOS: 

 Resgatar memórias de seus familiares. 

 Compreender e respeitar cada família, suas lembranças, fatos marcantes e suas 

diferenças. 

 Oportunizar situações em que a família participe, manifestando sentimentos, ideias, 

memórias, gostos e crenças. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A): 

 Organizar os alunos em um ambiente agradável, pode ser na biblioteca ou no pátio da 

escola e contar a história A melhor família do mundo. 

 Questionar os alunos quanto à família, se é igual à sua, explorar como foi seu 

nascimento, a composição familiar e acontecimentos especiais. 

 Pedir aos alunos que realizem a produção de um álbum de família, registrando através 

de desenhos o que lembram. Expor em um mural de trabalhos. 

 Convidar a família para participarem de uma tarde na escola, onde realizarão atividades 

com seus filhos, produzindo brinquedos com sucatas, contando histórias dos pequenos, 

fazendo uma ponte entre família/escola. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar da hora da história, contando como é a sua família, acontecimentos em 

família. 

 Desenhar, colorir, recortar e montar o álbum de família. 

 Produzir um convite para a família participar de um encontro na escola, onde farão 

juntos um brinquedo com sucata. 

 Participar das histórias, em que as famílias contarão algo sobre seus filhos. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Alunos em círculo. 

 

RECURSOS: 

 Livros de literatura infantil. 

 Atividades impressas. 
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 Materiais recicláveis. 

ATIVIDADES: 

  
DISPONÍVEL EM: 

https://www.espacoeducar.net/2009/06/trabalhando-com-album-familia.html 

 

 
DISPONÍVEL EM:  

https://www.espacoeducar.net/2009/06/trabalhando-com-album-familia.html 
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Sugestão de leitura: A MELHOR FAMÍLIA DO MUNDO 

Autora: Susana López 

Ilustrador: Ulisses Wensel 

Editora: Sefe 

DISPONÍVEL EM:  

http://profatejada.blogspot.com/2017/08/livroa-melhor-familia-do-

mundo.html 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 8 - 1º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO/ FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 1º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Representatividade da família 

OBJETIVOS: 

 Compreender as diferentes composições familiares. 

 Perceber as tradições religiosas familiares e a sua diversidade em grupos. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A): 

 Levar os alunos a um espaço confortável, que propicie a contação de histórias. 

 Após a leitura, fazer uma provocação quanto a formação familiar de Chapeuzinho. 

 Propor um teatro de bonecos de vara com os personagens da história original de 

Chapeuzinho Vermelho. 

 Explicar a atividade da história em sequência. 

 Fazer um desenho com os componentes familiares de cada um. 

 Pedir como tarefa uma pesquisa sobre certidão de nascimento ou RG: Quem são seus 

familiares e como é composta sua família hoje? 

 Expor os trabalhos e propor uma roda de conversa, analisando as informações 

coletadas. 

 Levar imagens de famílias para que os alunos observem. 

 Pedir a eles que definam qual imagem, a sua família se parece. 

 Explorar diferentes composições familiares. 

 Identificar regras de convívio na família, na escola e na igreja. 
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AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar da roda de conversa sobre componentes familiares. 

  Ilustrá-los nomeando-os. 

 Participar do teatro de varas e contação de história. 

 Realizar a tarefa solicitada, utilizando sua certidão de nascimento ou RG. 

 Expor para a turma a composição de sua família. 

 Observar imagens de diferentes organizações familiares e fazer comparativos. 

 Contar para a classe algumas regras, de convívio familiar, religiosas e escolares, 

percebendo que em todos os ambientes temos que ter respeito e organização, para 

convivermos em paz e harmonia. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Espaço externo para a contação de história. 

 Em semicírculo. 

 

RECURSOS: 

 Livro de literatura infantil. 

 Pesquisa. 

 Multimídia. 

 Imagens de grupos familiares diversos. 

 

ATIVIDADES: 

 

  
 

DISPONÍVEL EM:  

https://www.pinterest.ru/pin/411868328423276574/ 
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DISPONÍVEL EM: 

https://www.pinterest.ch/pin/521432463095654395/ 
https://br.pinterest.com/taisbarros741/ 

 

Imagens de famílias diferentes: 
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IMAGENS RETIRADAS DO SITE:  

https://www.google.com 
 

Encontros familiares religiosos: 

 

  

 

“Na minha casa vamos à 

novena toda quarta-feira.” 

“Costumamos ir ao culto 

no domingo à noite.” 

 

 

 

 

 

 
 

“Aos sábados minha família fica em oração.’ 

 

 

 

 

FONTE: 

https://www.google.com 
 

“Lá em casa fazemos o 

evangelho no lar.” 
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PROPOSTA DE TRABALHO 9 - 1º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO/ FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 1º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Tradições familiares 

OBJETIVOS: 

 Compreender que os costumes e tradições familiares são diferentes, de acordo com 

suas crenças, gostos e costumes. 

 Investigar e compartilhar tradições familiares. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A): 

 Criar um ambiente confortável em que os alunos possam ouvir a leitura da história. 

 Explorar a interpretação do texto, levando os alunos a perceberem os diferentes 

costumes familiares, com relação a celebração natalina. 

 Pedir a eles que façam uma ilustração de como celebram o Natal em sua casa. 

 Compartilhar com a turma os desenhos produzidos. 

 Realizar uma pesquisa para que os pais contem, como era celebrado o Natal, quando 

eles eram crianças. 

 Realizar uma roda de conversa para contar ao grupo o que os alunos descobriram. 

 Propor a atividade de um mosaico natalino. 

 Decorar a sala de aula. 

 Explorar conhecimentos prévios sobre símbolos natalinos . 

 Pedir para os alunos observarem a imagem da Sagrada Família. 

  Utilizar o símbolo religioso, para explorar tradições familiares. 

 Abordar diferentes datas significativas como: Confraternização Universal (Ano Novo), 

Páscoa, Dia das Mães e dos Pais; explorando as tradições familiares. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar da contação de histórias, fazendo uma relação do livro com sua vida familiar. 

 Participar da interpretação oral. 

 Fazer um desenho que retrate a festa natalina em sua família. 

 Mostrar aos colegas e expor em um mural. 

 Levar a tarefa de pesquisa, para que seus familiares contem como comemoravam essa 

data em sua casa, quando eles eram pequenos. 
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 Participar da roda de conversa e prestar atenção aos relatos dos colegas. 

 Perceber que em cada casa, as tradições são diferentes. 

 Colorir, recortar e colar papéis coloridos no desenho de uma imagem natalina. 

 Compreender o significado dos símbolos natalinos. 

 Observar a imagem da Sagrada família e contar aos colegas se já a viu e onde. 

 Perceber que existem diferentes comemorações anuais e cada família tem suas 

tradições. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Círculos, mesas individuais ou em grupos. 

 

RECURSOS: 

 Música de Natal 

 Livro de literatura infantil 

 Painéis 

 Atividades impressas. 

 Papeis coloridos, lápis de cor, cola e tesoura. 

 Imagem da Sagrada Família 

 

ATIVIDADES: 

 

FONTE: 

https://oespacoeducar.com.br/2019/10/09/natal-mandalas-natalinas-para-colorir/ 
 

Observe a Imagem e conte se você já a viu. 
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DISPONÍVEL EM: 

https://br.pinterest.com/pin/457256168401494272/ 

https://br.pinterest.com/pin/386887424223490600/ 
 

 

 

Sugestão de leitura: 

O NATAL DE CHARLIE BROWN 

Autor: Charle M. Schul 

Editora: LP & M 

IMAGEM RETIRADA DO SITE:  

https://www.google.com   

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 10 - 1º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO/ FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 1º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Os povos e o sagrado: a existência de um ser supremo. 

OBJETIVOS: 

 Identificar diferentes crenças, nas quais as famílias valorizam a existência do sagrado. 
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AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A): 

 Proporcionar um momento de reflexão sobre o tema Papai do céu, o ser supremo, o poder 

da oração. 

 Perguntar aos alunos como eles agradecem a vida, ou se eles nunca fizeram isso. 

 Registrar em um cartaz as respostas dos alunos. 

 Levar para a sala de aula, uma imagem de uma obra de arte, para que os alunos reflitam 

e contem o que veem. 

 Pedir que os alunos façam uma ilustração de como agradecem pela vida. 

 Explorar as diferentes tradições religiosas de que os alunos já participaram e pedir que 

registrem em forma escrita ou ilustrando o momento de celebração religiosa mais 

interessante. 

 Expor os trabalhos. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar do momento de contação de histórias, onde poderá contar o que entende por 

papai do céu. 

 Explicar de que maneira agradece pela vida, se faz orações, onde ora. 

 Realizar a atividade sobre aniversário e celebrações que marcam a vida. 

 Analisar a imagem da obra de arte, de uma criança fazendo oração. 

 Contar aos demais o que sente olhando essa imagem. 

 Desenhar como faz para agradecer a vida. 

 Escrever qual a celebração religiosa mais interessante de que já participou. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Semicírculo. 

 Filas individuais. 

 Rodas de conversa. 

 

RECURSOS: 

 Livro de literatura infantil. 

 Atividades impressas. 

 Imagem de obra de arte. 
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ATIVIDADES: 

  
Cada dia que vivemos é um presente. 

Artista: Joshua Reynolds 
Como você agradece por sua vida? 

 

 Festejar é uma forma de celebrar a vida e agradecer por ela. 

 Diversas tradições religiosas ou festas nos ajudam a respeitar o outro. 

 Pensando nisso desenhe qual festa religiosa você achou mais interessante? 

 Compartilhe com seus colegas. 

 

DISPONÍVEL EM:  

https://br.pinterest.com/priscilafrossar/ 

 

 

Sugestão de leitura: 

MEU PAPAI DO CÉU 

Autor: Edelvan José dos Santos 

Editora: Santuário 

IMAGEM RETIRADA DO SITE:  

https://www.google.com 
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PROPOSTA DE TRABALHO 11 - 1º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO/ FORMAÇÃO HUMANA. 

ANO: 1º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: As representações religiosas, simbologias e significados. 

OBJETIVOS: 

 Reconhecer lugares sagrados. 

 Compreender símbolos e seus significados. 

 Desenvolver atitudes de respeito quanto as diferenças religiosas. 

 Identificar diferentes formas de manifestações religiosas. 

 Respeitar escolhas religiosas. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A): 

 Mostrar imagens de espaços sagrados e símbolos religiosos. 

 Pedir aos alunos que digam o que entendeu por espaços e símbolos religiosos. 

 Explorar com os alunos o que torna um lugar sagrado. 

 Propor uma atividade de mosaico, em uma imagem de espaço sagrado. 

 Explorar conhecimentos prévios sobre as religiões no Brasil. 

 Propor atividades sobre espaços sagrados e símbolos religiosos. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Observar as imagens de símbolos e espaços sagrados. 

 Contar o que vê e se tem algum desses símbolos em sua casa. 

 Participar da roda de conversa sobre lugares sagrados. 

 Contar sobre seus costumes e religiões. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

 Semicírculo. 

 Alunos sentados no chão, roda de conversa. 

 

RECURSOS: 

 Música: fundo musical para meditação. 

 Imagens de símbolos e lugares sagrados. 

 Atividade impressa da Igreja, para recorte e colagem de mosaico. 
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ATIVIDADES: 

  
DISPONÍVEL EM: 

https://www.smartkids.com.br/atividade/religioes-

relacione 

DISPONÍVEL EM: 

https://www.smartkids.com.br/atividade/religioescaca-

palavras 

 

1. Nas fotos a seguir coloque ( E ) para espaço sagrado e ( S ) para símbolo religiosos: 
 

   

(      ) (      ) (      ) 

  
 

(      ) (      ) (      ) 

IMAGENS RETIRADAS DO SITE:   

https://www.google.com  
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2. Recorte e cole no lugar certo: 

 

INDÍGENAS CRISTIANISMO BUDISMO 

ISLAMISMO AFRICANOS CANDOMBLÉ 
 

Criador do universo é Olorum.  

Alá é único e misericordioso.  

Jesus quer que vivamos como irmãos.  

Nhanderu é o criador de todas as coisas.  

Buscar a Paz.  

O respeito à natureza.  

 

3. A Mandala Tibetana é um ritual Budista, onde realizamos a sua pintura em meditação e 

oração: 

 

   
IMAGENS RETIRADAS DO SITE:  

https://www.google.com 
 

Texto para leitura: 

 

 

As Religiões no Brasil 

 

No passado o homem considerava a natureza como um lugar sagrado. 

Indígenas e Africanos tinham por ela muito respeito. 

Ao ritmo de tambores, rezavam, cantavam e dançavam. 
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No Candomblé seu espaço religioso também era ao ar livre: nas matas, em cachoeiras e rios. 

 

 
 

Já os cristãos, tem sua igreja e nela seus altares com imagens e símbolos sagrados. A Bíblia é o 

seu livro sagrado. 

 

     
 

Os Budistas têm o seu templo sagrado, onde cantam orações para iluminar sua vida, ao mestre 

Buda. 

   
 

Os muçulmanos se reúnem na Mesquita, onde rezam e lêem o Corão, seu livro sagrado. 
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Os Judeus vão a Sinagoga, cantam em Hebraico. O Torá é o seu livro sagrado. 

 

 
 

 

Os espíritas têm seu lugar de encontros, que é o centro espírita. Os seus livros sagrados são: O 

Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, O Livro dos Espíritos, O Céu e o 

Inferno, A Gênese, O que é o espiritismo. 

  
 

Todas as religiões buscam a paz entre os homens. 
 

FONTE:  

https://www.google.com 
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PROPOSTA DE TRABALHO 1 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: O eu 

OBJETIVOS:  

 Incentivar o autoconhecimento; 

 Estabelecer o autoconhecimento e a construção da identidade como processo constante; 

 Compreender o crescimento humano (infância, adolescência e idade adulta); 

  Sensibilizar a consciência de suas histórias, origem e cultura; 

 Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade; 

 Reconhecer a sequência lógica de fatos narrados exercitando a linguagem oral; 

 Verbalizar características familiares para a construção de gráfico; 

 Desenvolver raciocínio lógico. 

 

OBJETO DO CONHECIMENTO 

 O eu, a família e o ambiente de convivência; 

 Identidade  

 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos. 

 Apresentar a capa do livro e explorar antecipações de sentido: O que vai acontecer? Quem 

pode adivinhar? 

 Realizar a leitura do livro Minha família é colorida com a exploração comentada de todas as 

partes do mesmo dando voz aos alunos para expressarem suas opiniões em relação as ideias 

expostas; 

 Fazer pausas durante a leitura e conversar sobre as antecipações feitas anteriormente pelos 

alunos. 

 Conversar sobre as famílias, seus avós e bisavós, se os conhecem, conheceram, convivem 

com os mesmos, como eles são, se parecem com eles, etc... 

 Conduzir as discussões que surgirem durante a leitura do livro e de possíveis dúvidas dos 

alunos. 
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 Distribuir para os alunos as atividades relacionadas ao tema proposto que devem ter sido 

impressas antecipadamente. 

 Acompanhar a realização das atividades, auxiliando sempre que se fizer necessário e 

principalmente os alunos que apresentam maior dificuldades de aprendizagem. 

 Realizar a correção das atividades propostas de forma individual. 

 Incentivar a leitura autônoma dos alunos deixando o livro explorado a disposição dos 

mesmos. 

 Acompanhar a leitura autônoma realizada pelos alunos. 

 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente no livro lido. 

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 

 Acompanhar a correção das atividades feita pela professora fazendo correções quando 

necessário; 

 Demonstrar interesse pela leitura através do manuseio correto do livro e pela busca do 

mesmo junto ao professor. 

 Realizar a leitura autônoma do livro, mesmo que de forma inferencial. 

 Demonstrar através da interpretação oral, a compreensão da história trabalhada. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculos, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando aos alunos a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema 

da aula e da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos explorar e interpretar 

oralmente a história lida. 

 

RECURSOS: 

 Livro de literatura infantil minha família é colorida de Georgina Martins – o livro pode 

se físico ou em Power point e projetado para os alunos. 

 Se em Power point usar computador e projetor multimídia. 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

 Cartolina para a construção de gráfico. 
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 Um espelho. 

 Barbante. 

 

DURAÇÃO: 

 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana.  

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto 

pela leitura do livro Minha família é colorida; 

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema 

estudado; 

 Através da interpretação oral demonstrar a compreensão da história lida e do conteúdo 

que está apresenta. 

ATIVIDADES: 

 

DISPONÍVEL EM: https://www.soescola.com/atividades-tudo-sobre-mim28129  

 
 

66

https://www.soescola.com/atividades-tudo-sobre-mim28129


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

 
DISPONÍVEL EM: http://ensinoja.com/atividades-de-ciencias-1-ano/atividade-de-ciencias-1-ano/ 

 

DISPONÍVEL EM: https://atividadespedagogicas.net/2018/05/atividades-com-o-nome.html 
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DISPONÍVEL EM: https://www.espacoeducar.net/2009/04/100-modelos-de-atividades-para-o-

dia.html  

 

DISPONÍVEL EM: https://www.soescola.com/2017/05/10-atividades-para-trabalhar-identidade.html 
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PROPOSTA DE TRABALHO 2 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: A família e o ambiente de convivência 

OBJETIVOS:  

 Descobrir a identidade familiar e valorizá-la;  

 Realizar pesquisas sobre a sua própria história, bem como conhecer características das 

famílias dos alunos da turma. 

 Incentivar o autoconhecimento; 

 Sensibilizar a consciência de suas histórias, origem e cultura; 

 Verbalizar características familiares; 

 

AÇÕES DA PROFESSORA: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 

 Explorar oralmente a tarefa de casa com informações trazidas sobre a família suas à 

constituição de suas famílias; 
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 Após o diálogo, organizar uma contação de história a partir do livro “A Família do Marcelo” 

da autora Ruth Rocha e trazer as informações da história para a realidade dos alunos com 

comparações sobre suas famílias e a realidade em que vivem; 

 Explicar as atividades propostas em uma sequência lógica, respeitando o tempo dos alunos 

para a realização das mesmas. 

 Conduzir as discussões e de possíveis dúvidas dos alunos que surgirem durante a leitura do 

livro e da obra de arte que serão exploradas. 

 Distribuir para os alunos as atividades relacionadas ao tema proposto. 

 Explicar as atividades propostas. 

 Acompanhar a realização das atividades, auxiliando sempre que se fizer necessário, 

principalmente os alunos que apresentam maior dificuldades de aprendizagem. 

 Realizar a correção das atividades propostas de forma individual. 

 Incentivar a leitura autônoma dos alunos deixando o livro explorado a disposição dos 

mesmos. 

 Acompanhar a leitura autônoma realizada pelos alunos. 

 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente no livro lido e na obra de arte. 

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 

 Acompanhar a correção das atividades feita pela professora fazendo correções quando 

necessário; 

 Demonstrar interesse pela leitura através do manuseio correto do livro e pela busca do 

mesmo junto ao professor. 

 Realizar a leitura autônoma do livro, mesmo que de forma inferencial. 

 Demonstrar através da interpretação oral, a compreensão da história trabalhada e do tema 

abordado na obra de Tarsila do Amaral. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculos, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando aos alunos a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao 

tema da aula e da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar a história. 
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RECURSOS: 

 Livro de literatura infantil A família de Marcelo de Ruth Rocha – o livro pode se 

físico ou em Power point e projetado para os alunos. 

 Se em Power point usar computador e projetor multimídia. 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

 Obra impressa de Tarsila do Amaral, “Família” disponível em 

https://br.pinterest.com/pin/398287160769679555/  

Para imprimir e pintar: http://atividadesinfantilp.blogspot.com/2018/09/obra-de-tarsila-

do-amaral-para.html  

 Cartolina para a construção de gráfico. 

 

DURAÇÃO:  

 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto 

pela leitura do livro A família de Marcelo de Ruth Rocha e da obra de Tarsila do 

Amaral, Família; 

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema 

estudado; 

 Através da interpretação oral demonstrar a compreensão da história lida e do conteúdo 

que esta apresenta. 

ATIVIDADES: 

 

DISPONÍVEL EM: http://ensinar-aprender.com.br/2015/09/atividades-de-identidade-quem-sou-eu.html 
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DISPONÍVEL EM: https://ajudandoprofessoras.blogspot.com/2009/02/pesquisa-minha-familia.html 

 

DISPONÍVEL EM: https://www.bing.com/images/blob?bcid=Ttkth0e3EhcBqxcxoNWLuD9SqbotqVTdP7k 
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DISPONÍVEL EM: http://atividades-jardim.blogspot.com/2016/10/atividades-sobre-familia.html 

 

 

DISPONÍVEL EM: https://www.bing.com/images/blob?bcid=TkKz0DEFARcBqxcxoNWLuD9SqbotqVTdPy0 
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DISPONÍVEL EM: http://bancodeatividades.blogspot.com/2013/08/maternal-fantoches-da-familia.html  

 

 
 

 

74

http://bancodeatividades.blogspot.com/2013/08/maternal-fantoches-da-familia.html


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

 

PROPOSTA DE TRABALHO 3 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: Memórias e símbolos 

OBJETIVOS:  

 Identificar dados importantes sobre a sua própria história de vida bem como símbolos que 

os caracteriza; 

 Desenvolver o autoconhecimento; 

 Perceber que a nossa identidade é um processo em desenvolvimento e que ocorre de forma 

constante em nossas vidas; 

 Construir linha do tempo de sua história de vida com fatos relevantes e símbolos que 

caracterizem enquanto memória afetiva. 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 

 Explorar oralmente a tarefa de casa com informações trazidas sobre a seus dados pessoais; 

 Após o diálogo, organizar a turma em duplas para a construção de uma linha do tempo de 

dados importantes em várias fases de suas vidas; 
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 Explicar as atividades propostas em uma sequência lógica, respeitando o tempo dos alunos 

para a realização das mesmas. 

 Conduzir as discussões e esclarecer as possíveis dúvidas que surgirem durante a leitura do 

livro Bisa Bia, Bisa Bel de Ana Maria Machado;  

 Distribuir para os alunos as atividades relacionadas ao tema proposto;  

 Incentivar a leitura autônoma deixando o livro explorado a disposição dos mesmos. 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente no livro lido e obra de arte. 

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 

 Acompanhar a correção das atividades feita pela professora fazendo correções quando 

necessário; 

 Demonstrar interesse pela leitura através do manuseio correto do livro e pela busca do 

mesmo junto ao professor. 

 Realizar a leitura autônoma do livro, mesmo que de forma inferencial. 

 Demonstrar através da interpretação oral, a compreensão da história trabalhada. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculo, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema da aula e 

da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar oralmente a história. 

RECURSOS: 

 Livro de literatura infantil Bisa Bia, Bisa Bel de Ana Maria Machado – o livro pode se 

físico ou em Power point e projetado para os alunos; 

 Se em Power point usar computador e projetor multimídia; 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito; 

 Cartolina para a construção de painel de fotos e linha do tempo; 

 Painel de Nossas Produções da sala de aula. 

DURAÇÃO: 
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 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana.  

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto 

pela leitura do livro Bisa Bia, Bisa Bel de Ana Maria Machado; 

 Construir a linha do tempo de sua história de vida com fatos que considerar importantes 

em diversos momentos em família; 

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema 

estudado; 

 Através da interpretação oral, demonstrar a compreensão dos fatos importantes que 

constituem a sua história até o momento e seus símbolos com memória afetiva. 

ATIVIDADES: 
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PROPOSTA DE TRABALHO 4 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: Símbolos Religiosos 

OBJETIVOS:  

 Identificar os símbolos religiosos, estabelecendo a relação de seus significados. 

 Compreender o significado dos símbolos apresentados para as religiões que os utilizam. 

 Conhecer quais são os principais símbolos que compõem o imaginário de algumas religiões. 

 Reconhecer que os símbolos podem ter significados diferentes, de acordo com os grupos, 

cultura e regiões do mundo. 

 Associar os símbolos com a religião a qual eles representam. 

 

AÇÕES DA PROFESSORA: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 

 Após o diálogo, organizar uma contação de história a partir do livro “ninguém é igual a 

ninguém” da autora Regina Otero e trazer as informações da história para a realidade dos 

alunos e direcionando para o tema da aula em questão. 

 Partir da interpretação da história e explorar as principais características das religiões, entre 

elas: Cristianismo, Judaísmo, Budismo, Islamismo e Hinduísmo (painel com imagens em 

anexo). 

 Conduzir as discussões que surgirem durante a leitura do livro e de possíveis dúvidas dos 

alunos. 

 Realizar a correção das atividades propostas. 

 Incentivar a leitura autônoma dos alunos deixando o livro explorado a disposição dos 

mesmos. 

 Acompanhar a leitura autônoma realizada pelos alunos. 

 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente no livro lido. 

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 
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 Acompanhar a correção das atividades feita pela professora fazendo correções quando 

necessário; 

 Demonstrar interesse pela leitura através do manuseio correto do livro e pela busca do mesmo 

junto ao professor. 

 Realizar a leitura autônoma do livro, mesmo que de forma inferencial. 

 Demonstrar através da interpretação oral, a compreensão da história trabalhada. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculo, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema da aula e 

da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar oralmente a história. 

 

RECURSOS: 

 Gravuras com símbolos de algumas religiões e seus significados. 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

 Cartolina para a construção do tabuleiro do jogo. 

 

DURAÇÃO: 

 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana.  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto pela 

leitura do livro Ninguém é igual a ninguém; 

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema estudado; 

 Através da interpretação oral demonstrar a distingue símbolos religiosos das diferentes 

religiões, reconhecendo seus significados. 

ATIVIDADES: 
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PROPOSTA DE TRABALHO 5 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: Diferentes Ambientes De Convivência 

OBJETIVOS:  

 Identificar as diferenças entre os diversos ambientes de convivência; 

 Identificar os diversos ambientes de convivência que fazem parte de nosso cotidiano; 

 Reconhecer as especificidades de hábitos e regras de convivência nos vários ambientes. 

 Verbalizar regras e combinados de convivência harmoniosa em diversos ambientes; 

 Construir e perceber regras que ajudam a conviver bem em comunidade; 

 Compreender como nossas atitudes colaboram para um ambiente de convivência com 

respeito e consciência; 

 Incentivar o autoconhecimento. 

OBJETO DO CONHECIMENTO: 

 Diferentes ambientes de convivência; 

 Socialização; 

 Valores humanos. 

AÇÕES DA PROFESSORA: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 

 Leitura do livro O dia em que um monstro foi a escola, disponível em 

https://oespacoeducar.com.br/2019/05/01/educacao-infantil-livro-de-atividades-o-dia-em-

que-um-monstro-veio-a-escola-otimo-para-trabalhar-regras-de-convivencia/ e a organização 

para apresentação do vídeo, O nervosinho, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4  

 Explorar oralmente as situações de convivência presentes na história lida e também no vídeo 

assistido, trazendo para situações do cotidiano de escola e de outros ambientes de 

convivência; 

 Explicar as atividades propostas em uma sequência lógica, respeitando o tempo dos alunos 

para a realização das mesmas. 

 Conduzir as discussões e de possíveis dúvidas dos alunos que surgirem durante a leitura do 

livro e do vídeo; 

 Construir junto com os alunos cartaz com as regras de convivência escolar; 
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 Distribuir para os alunos as atividades relacionadas ao tema.   

 Incentivar a leitura autônoma dos alunos deixando o livro explorado a disposição dos 

mesmos. 

 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente no livro lido e vídeo assistido; 

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema; 

 Acompanhar a correção das atividades feita pela professora fazendo correções quando 

necessário; 

 Realizar a leitura autônoma do livro, mesmo que de forma inferencial. 

 Demonstrar através da interpretação oral, a compreensão da história trabalhada e do conteúdo 

implícito no mesmo. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculo, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema da aula e 

da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar oralmente a história. 

 

RECURSOS: 

 Livro de literatura infantil O dia em que um monstro foi a escola – o livro pode se físico ou 

em Power point e projetado para os alunos. 

 TV e pen drive  

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

 Cartolina para a construção de painel com regras de convivência. 

 

DURAÇÃO: 

 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana.  
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ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto pela 

leitura do livro O dia em que um monstro foi a escola e o vídeo O nervosinho – disponível: 

https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4 

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema estudado; 

 Através da interpretação oral demonstrar a compreensão da história lida e vídeo assistido 

com conteúdo que está implícito nos mesmos. 

ATIVIDADES: 
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PROPOSTA DE TRABALHO 6 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: FRATERNIDADE E VALORIZAÇÃO DA VIDA 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver a autonomia, através de atividades que visem à expressão individual e coletiva. 

 Reconhecer atitudes de respeito pelo EU, pelos outros e pelo meio ambiente, a fim de 

estabelecer uma relação harmônica na vida. 

 Perceber a grandeza da vida, pela sua simplicidade valorizando a vida ao nosso redor. 

 Expressar seu ponto de vista com clareza a respeito da convivência social 

 Refletir sobre as atitudes que visam o bem-estar das relações, o cuidado com a vida e a 

formação de uma cultura da paz. 

AÇÕES DA PROFESSORA: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 

 Após o diálogo, organizar uma contação de história a partir do livro “O valor da ética”, 

disponível: http://formeduca-profmariadias.blogspot.com/2014/06/livro-o-valor-da-etica-

colecao-pequenas.html e trazer as informações da história para a realidade dos alunos.  

 Explicar as atividades propostas em uma sequência lógica, respeitando o tempo dos alunos 

para a realização das mesmas. 

 Conduzir as discussões que surgirem durante a leitura do livro e de possíveis dúvidas dos 

alunos. 

 Incentivar a leitura autônoma dos alunos deixando o livro explorado a disposição dos 

mesmos. 

 Acompanhar a leitura autônoma realizada pelos alunos. 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente no livro lido. 

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 

 Acompanhar a correção das atividades feita pela professora fazendo correções quando 

necessário. 
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ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculo, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema da aula e 

da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar oralmente a história. 

RECURSOS: 

 Livro de literatura O valor da ética 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

 Cartolina para a construção painel e sala de aula. 

DURAÇÃO: 

 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana.  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto pela 

leitura: O valor da ética, disponível em http://formeduca-

profmariadias.blogspot.com/2014/06/livro-o-valor-da-etica-colecao-pequenas.html  

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema estudado; 

 Através da interpretação oral demonstrar a compreensão da história lida e do conteúdo que 

está apresenta. 

 

ATIVIDADES: 
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PROPOSTA DE TRABALHO 7 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: VALORES – AMIZADE, RESPEITO, AMOR, 

COOPERAÇÃO, IGUALDADE 

OBJETIVOS:  

 Reconhecer os valores indispensáveis à formação humana; 

 Perceber a importância atitudes de respeito pelos outros e pelo ambiente, a fim de estabelecer 

uma relação harmônica; 

 Participar das demonstrando atitudes de amizade, respeito, amor, cooperação, igualdade; 

 Conviver com as pessoas, adotando atitudes de respeito. 

AÇÕES DA PROFESSORA: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 

 Iniciar a aula com a dinâmica O garotinho chamado Amor; 

 Após o diálogo, organizar uma contação de história a partir do texto O eco – disponível: 

https://www.dij.ceeak.ch/histrias/o_eco/index.html e trazer as informações da história para 

a realidade dos alunos.   

 Explicar as atividades propostas em uma sequência lógica, respeitando o tempo dos alunos 

para a realização das mesmas. 
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 Conduzir as discussões e de possíveis dúvidas dos alunos que surgirem durante a leitura do 

texto, após o vídeo e durante a dinâmica de socialização; 

 Distribuir para os alunos as atividades relacionadas ao tema proposto que devem ter sido 

impressas antecipadamente. 

 Acompanhar a realização das atividades, auxiliando sempre que se fizer necessário e 

principalmente os alunos que apresentam maior dificuldades de aprendizagem. 

 Realizar a correção das atividades propostas de forma individual. 

 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente no livro lido. 

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 

 Acompanhar a correção das atividades feita pela professora fazendo correções quando 

necessário; 

 Demonstrar através da interpretação oral, a compreensão das histórias trabalhadas. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculo, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema da aula e 

da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar oralmente a história. 

RECURSOS: 

 História impressa O eco, para leitura; 

 TV e pen drive com o vídeo da história A ilha dos sentimentos; 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

 Cartolina para a construção de gráfico. 

DURAÇÃO: 

 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana.  
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ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto pela 

leitura do texto O eco, disponível: https://www.dij.ceeak.ch/histrias/o_eco/index.html e do 

vídeo da história a Ilha dos sentimentos, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac  

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema estudado; 

 Através da interpretação oral demonstrar a compreensão da história lida e do conteúdo que 

esta apresenta. 

ATIVIDADES: 
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http://infantividades.blogspot.com/2016/02/dinamica-para-o-primeiro-dia-de-aula.html 
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http://wwwmarcelacristina.blogspot.com/2014/03/atividades-para-o-ensino-religioso.html 

 

ECO ou VIDA 

Autor desconhecido 

Um filho e seu pai caminhavam pelas montanhas. De repente seu filho, cai  

machuca e grita:  

- Aai!!!  

Para sua surpresa escuta a voz se repetir, em algum lugar da montanha:  

- Aaai!!!  

Curioso, pergunta:  

- Quem é você?  

Recebe como resposta:  

- Quem é você?  

Contrariado, grita:  

- Seu covarde!!!  

Escuta como resposta:  

- Seu covarde!!  

Olha para o pai e pergunta aflito:  

- O que é isso?  

O pai sorri e fala:  
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- Meu filho preste atenção  

Então o pai grita em direção a montanha:  

- Eu admiro você!  

A voz responde:  

- Eu admiro você!  

De novo o homem grita:  

- Você é um campeão!  

A voz responde:  

- Você é um campeão!  

O menino fica espantado, não entende.  

Então o pai explica:  

- As pessoas chamam isso de ECO, mas, na verdade isso é a VIDA. Ela lhe  

dá de volta tudo o que você diz ou faz.  

Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas ações.  

Se você quer mais amor no mundo, crie mais amor no seu coração.  

Se você quer mais VIDA, para você ou para seus filhos, respeite a VIDA dos outros.  

Se você quer mais respeito, comece por respeitar o próximo.  

O mundo é somente a prova da nossa capacidade. Tanto no plano pessoal quanto no profissional, a vida 

vai lhe dar de volta o que você deu a ela.  

SUA VIDA NÃO É UMA COINCIDÊNCIA, É CONSEQUÊNCIA DE VOCÊ!!!! 

https://www.portaldafamilia.org/artigos/texto088.shtml 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 8 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: Cultura dos povos: africanos, indígenas, campo, cidade. 

OBJETIVOS:  

 Vivenciar e valorizar as manifestações da cultura africana e indígena; 

 Desenvolver habilidades de leitura e de escrita; 

 Compreender através de um vídeo por que a nação brasileira possui uma variação de mistura 

de raças e cores; 

 Ampliar o vocabulário procurando o significado de palavras que considerarem 

incompreensíveis; 

 Identificar-se como parte integrante da cultura africana e indígena; 
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 Pesquisar e registrar as diversas manifestações culturais que influenciaram a nossa cultura 

no Brasil; 

 Conhecer alimentos da cultura africana e indígena que estão presentes na nossa cultura; 

 Conhecer e reconhecer músicas, ritmos, instrumentos musicais e danças de origem africana 

e indígena presentes na cultura brasileira; 

 Dialogar e debater sobre a presença da cultura africana e indígena no Brasil; 

 Analisar informações com base em dados obtidos individualmente ou pelos grupos; 

 Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos. 

AÇÕES DA PROFESSORA: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 

 Explorar oralmente a tarefa de casa com informações trazidas sobre Cultura dos povos: 

africanos, indígenas, campo. 

 Orientar e participar da montagem de painel com as informações trazidas pelos alunos sobre 

diferentes etnias. 

 Fazer a leitura comentada da atividade relacionada a compreensão do texto e as palavras 

ocultas. 

 Destacar a importância da cultura afro brasileira, indígena e das demais etnias, bem como 

as contribuições destas para o nosso vocabulário, usos e costumes. 

 Após o diálogo, organizar uma contação de história a partir do livro “Qual é a cor do 

amor?” da autora Linda Strachan e do vídeo Que cor é a minha cor? Breve História da 

Cultura Africana e trazer as informações para a realidade e cotidiano dos alunos;  

 Conduzir as discussões e esclarecer as possíveis dúvidas que surgirem durante a leitura do 

livro e após o vídeo;  

 Incentivar a leitura autônoma dos alunos deixando o livro explorado a disposição dos 

mesmos. 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente no livro lido e no vídeo;  

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 

 Acompanhar a correção das atividades feita pela professora fazendo correções quando 

necessário; 
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ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculo, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema da aula e 

da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar oralmente a história. 

 

RECURSOS: 

 Livro de literatura infantil: Qual é a cor do amor?  

 Disponível:  https://pt.slideshare.net/EliseteNunes/qual-a-cor-do-amor-61688875  

 Vídeo: Que cor é a minha cor? https://www.youtube.com/watch?v=MxeFFyF5bp4 e 

Breve História da Cultura Africana. Disponível:  https://youtu.be/RPzxt1iZGiA 

 Computador e projetor multimidia. 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

DURAÇÃO: 

 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana.  

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa dos alunos das interações orais e das discussões relacionadas ao tema 

proposto pela leitura do livro Qual é a cor do amor?  Disponível:  

https://pt.slideshare.net/EliseteNunes/qual-a-cor-do-amor-61688875 e do vídeo Que cor é a 

minha cor? https://www.youtube.com/watch?v=MxeFFyF5bp4 

 Breve História da Cultura Africana. Disponível:  https://youtu.be/RPzxt1iZGiA 

 Os alunos devem realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com 

o tema estudado; 

 Através da interpretação oral os alunos devem demonstrar a compreensão da história lida e 

do vídeo assistido com o conteúdo que estes apresentem. 

ATIVIDADES: 

Tarefa para a próxima aula 

Pesquise juntamente com seus familiares informações e ilustrações com algumas das 

contribuições que africanos, portugueses e índios deram para a nossa cultura e quais 

contribuições que fazem parte do nosso dia a dia e permanecem até hoje.  
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A pesquisa deve falar um pouco dos aspectos: linguagem, culinária, artesanato e arte, 

religiosidade, danças e músicas. 

ATIVIDADES 

1. Roda de conversa para verificar as informações trazidas pelos alunos na tarefa passada para 

o dia. 

2. Montar painel com as informações e ilustrações trazidas pelos alunos sobre os africanos, um 

sobre os portugueses e um sobre os indígenas. 

 

 
https://www.soescola.com/2017/11/atividades-sobre-mascaras-africanas.html 
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https://www.soescola.com/2017/11/atividades-sobre-mascaras-africanas.html  

 
 

https://www.soescola.com/2017/11/atividades-sobre-mascaras-africanas.html  
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http://dani-alfabetizacaodivertida.blogspot.com.br/2011/11/cultura-afro-brasileira.html 

 

http://mundodoprofessor.blogspot.com/2012/11/atividades-cultura-indigena.html 
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DOMINÓ INDÍGENA 

  

https://dani-alfabetizacaodivertida.blogspot.com/2011/04/blog-post.html 

 

https://dani-alfabetizacaodivertida.blogspot.com/2011/04/blog-post.html 
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Recursos Complementares 

As panquecas de Mama Panya. Disponível em: 

http://pt.slideshare.net/moreiraeleonora/slideshare-as-panquecas-de-mama-panya. (Neste sítio 

você encontrará a história completa e algumas imagens do Quênia.).  

A cor da cultura. Memória das palavras. Disponível em: 

http://batedeiramagica.blogspot.com.br/2011/05/caca-palavras-instrumentos-musicais.html. 

(Neste sítio você encontrará um dicionário da linguagem africana que teve influência na cultura 

brasileira.).  

Oficina Pedagógica construção de instrumentos de percussão. Xerequê. Disponível em: 

 http://lem-uemg2013contrucaodeinstrumentos.blogspot.com.br/2013/05/xequere.html. (Neste 

sítio você encontrará passo a passo como construir um instrumento musical de origem africana.). 

Quintal da cultura. Instrumentos africanos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=RbydoLmDMv8. (Neste sítio você conhecerá alguns 

instrumentos e músicas de origem africana.). 

Professora muito maluquinha - Cultura Africana Dominó culinária. Disponível em: 

http://professorinhamuitomaluquinha.blogspot.com.br/2010/11/cultura-africana-varias-

atividades.html.  

(Neste sítio você encontrará diversas atividades relacionadas com a cultura africana.). 

PROPOSTA DE TRABALHO 9 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: Os povos e o sagrado: origem da vida. 

OBJETIVOS:  

 Debater sobre a questão do conceito de sagrado na humanidade. 

 Discutir o sagrado em diferentes contextos religiosos e culturais. 

 Conhecer o significado do sagrado nas religiões mais conhecidas no Brasil. 

 Discutir sobre a intolerância religiosa e o preconceito existente no que se refere as religiões 

de matriz africana. 

 Investigar o sagrado nas religiões de matriz africana e culturas indígenas, trabalhando a Lei 

11.645. 

AÇÕES DA PROFESSORA: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 
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 Após o diálogo, organizar uma contação de história como sensibilização para o tema 

proposto partindo da história Davi, o judeu e trazer as informações da história para a 

realidade dos alunos dando a eles a oportunidade de relacionar os fatos da história com a sua 

realidade. 

 Explorar oralmente as contribuições trazidas pela história lida no que se refere as diferentes 

religiões e seus locais sagrados. 

 Abordar o artigo 30 dos Direitos das Crianças relacionando a história de Davi, o judeu. 

 Explicar que todos os povos e consequentemente todas as religiões possuem um lugar que 

consideram sagrados e a partir disso explorar com os alunos suas diferenças em relação a 

religião e qual é o seu local sagrado de conversa com Deus. 

 Construir e ensinar as crianças a jogar o Jogo da Memória da história de Davi, o judeu. 

 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente na história lida. 

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 

 Demonstrar através da interpretação oral, a compreensão da história trabalhada relacionando 

os fatos narrados a sua realidade. 

 Compreender que as crianças também têm o direito de professar a sua fé respaldado por lei. 

 Relacionar diferentes religiões aos lugares sagrados que as define. 

 Demonstrar compreensão das regras estabelecidas para a realização do jogo da memória. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculo, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema da aula e 

da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar oralmente a história. 

RECURSOS: 

 História Davi, o judeu impresso para ser lida para os alunos 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

 Cartolina para a construção de gráfico. 
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 Quadro de giz. 

 Materiais escolares de uso individual dos alunos (lápis de escrever, lápis de cor, borracha, 

apontador, etc.). 

DURAÇÃO: 

 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana.  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto pela 

leitura da história Davi, o judeu. 

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema estudado; 

 Através da interpretação oral demonstrar a compreensão da história lida e do conteúdo que 

esta apresenta. 

ATIVIDADES: 

 

http://ministerioparacriancasagudos.blogspot.com/  
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Desenhe o lugar onde você costuma conversar com Deus. 

 

 

 

 

 

Observe o caminho de sua casa até a escola e registre abaixo os lugares sagrados existentes 

neste trajeto. 

 

 

 

 

GERALDI, Andréia Barroso Alves. Descobrindo as obras do criador.  2º ano. Secretaria de Educação de 

Petrópolis. 2003, pg. 49 

 

 

GERALDI, Andréia Barroso Alves. Descobrindo as obras do criador.  2º ano. Secretaria de Educação de 

Petrópolis. 2003, pg. 51 
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GERALDI, Andréia Barroso Alves. Descobrindo as obras do criador.  2º ano. Secretaria de Educação de 

Petrópolis. 2003, pg. 52 

Davi, o judeu 

Era uma vez um menino que se chamava Davi. Davi era judeu e vivia feliz na sua casinha. Um 

dia ele foi fazer suas preces lá na sinagoga. Enquanto isso, o tempo começou a mudar e, de 

repente, chegou uma grande tempestade! O Davi ficou conversando com o rabino enquanto 

esperava passar a chuva e quando voltou pra casa levou um grande susto: sua casa estava 

destruída depois do temporal. 

        O Davi ficou muito triste! Mas logo chegou para brincar com ele seu amigo Joãozinho e 

vendo aquele cenário de destruição se comoveu com a situação do amigo e resolveu ajudá-lo. 

Ele disse: 

         - Davi, eu acabo de chegar lá do terreiro de Umbanda da Mãe Menininha e hoje ela nos 

ensinou que devemos ajudar as pessoas e eu gostaria de te ajudar... tenho umas telhas lá em casa, 

vou trazer para arrumar seu telhado. 

       O Joãozinho trouxe as telhas e com a ajuda do Davi consertaram todo o telhado! 
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        Depois apareceu a Yoko, ela estava chegando lá do templo budista, onde faz suas 

meditações, e foi logo perguntando o que havia acontecido. Os meninos explicaram e ela 

também quis ajudar: 

        - Hoje o monge falou que precisamos ajudar as pessoas e eu vi uma porta para doação lá 

no templo. Vamos lá buscar! – disse a menina. 

       Os três amigos consertaram a porta da casa do Davi e ficaram fazendo companhia para ele. 

        Logo em seguida, saindo de uma floresta que tinha atrás da casa do Davi, apareceu o 

Curumim, ele morava numa comunidade indígena próxima dali e sempre aparecia pra brincar 

com eles. Só que desta vez ele percebeu que algo havia acontecido e os amigos lhe contaram 

sobre a casa do Davi. O Curumim também queria ajudar e foi logo pedir para o xamã da sua 

aldeia uma janela que eles haviam ganhado para construir a Opy e não usaram, então levaram 

para o Davi. 

       E assim, os quatro amigos brincaram e comemoraram a casa nova do Davi! 

 

Jogo da memória. (Matriz para imprimir e montar o jogo) 

 

https://www.bing.com/images/blob?bcid=TqpZZYCLwxgBIg  
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PROPOSTA DE TRABALHO 10 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: Lendas e mitos da tradição popular 

OBJETIVOS:  

 Compreender as diferenças culturais e religiosas; 

 Identificar os elementos folclóricos característicos de cada região brasileira apresentada; 

 Representar através de desenho, palavras ou frases a sua compreensão em relação aos 

elementos folclóricos apresentados nas diversas regiões do Brasil bem como o respeito pelas 

manifestações religiosas das mesmas.  

 Compartilhar experiências em grupos; 

 Incentivar o autoconhecimento; 

 Realizar pesquisas sobre a sua própria história, bem como conhecer características inerentes 

a sua religião. 

 Expressar respeito pela diversidade e tradições populares. 

 

AÇÕES DA PROFESSORA: 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 

 Explorar oralmente a tarefa de casa com informações trazidas em relação as lendas e mitos 

que existem em suas religiões.  

 Após o diálogo, organizar uma contação de história a partir do livro “O Negrinho do 

Pastoreio”; 

 Com a leitura do livro, iniciar a conversa com os alunos sobre a diferença entre o que é lenda 

e o que é mito e que temos uma diversidade é muito rico quando se trata de tradições 

populares 

 Com o mapa do Brasil, situar com as crianças as regiões que compõe o Brasil, relacionando 

a cada uma dela uma tradição, lenda ou mito popular a partir das gravuras que estão em 

anexo. 

 Leitura comentada dos textos complementares com apresentação de imagens que se 

relacionem aos mesmos em Power point. 

 Montar junto com as crianças um cartaz com o mapa do Brasil dividido em regiões e colar 

imagens de lendas, mitos ou tradições características desta. 
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 Conduzir as discussões e de possíveis dúvidas dos alunos que surgirem durante a leitura do 

livro e do vídeo da paródia Folclore.  

 Incentivar a leitura autônoma dos alunos deixando o livro explorado a disposição dos 

mesmos. 

 Organizar os alunos para a realização de uma pesquisa na comunidade escolar sobre as 

tradições religiosas existente na mesma 

 Explicar aos alunos como se faz um anuncio, quais os elementos que não podem faltar para 

que este fique claro. 

 Supervisionar e apoiar quando necessário a escrita do anuncio relacionado ao evento 

religioso que será criado em duplas (trios, em grupos).  

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente no livro lido e na obra de arte. 

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 

 Recortar de livros e revistas imagens que sejam relacionadas a lendas, mitos e tradições 

populares 

 Junto com o professor montar cartaz com o mapa do Brasil dividido em regiões e colar 

imagens de lendas, mitos ou tradições características desta. 

 Registrar por escrito a pesquisa realizada na comunidade escolar sobre as tradições religiosas 

existentes na mesma. 

 Junto com um colega, escolher e criar um anúncio de evento religioso respeitando a opinião 

do outro e as características da religião a qual irão trabalhar. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculo, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema da aula e 

da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar oralmente a história. 

 

RECURSOS: 

 Power point com o mapa do Brasil dividido em regiões para explorar as diferentes 

tradições nele contidas; 
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 Computador e projetor multimídia; 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

 Cartolinas  

 Livros e revistas para recorte 

 Folhas impressas para leitura comentada sobre as tradições apresentadas nas diversas 

regiões brasileiras; 

DURAÇÃO: 

 Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana. 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto pela 

paródia da música de Luiz Gonzaga – FOLCLORE e da história do O Negrinho do Pastoreio. 

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema estudado; 

 Através da interpretação oral demonstrar a compreensão da história lida e do conteúdo que 

esta apresenta. 

ATIVIDADES: 

TAREFA AULA ANTERIOR 

 Pesquise com sua família qual é a lenda ou mito existente na religião a qual pertencem. Peça 

ajuda para registrar o nome de sua religião e da lenda ou mito de tradição popular citados 

por eles. 

EM SALA DE AULA 

1. Em grupo de até 4 alunos, estes devem relatar as informações trazidas de casa. Em seguida 

deixar livre para quem quiser fazer o relato para toda a turma. 

2. No Brasil, as pessoas seguem diferentes tradições religiosas e celebram de várias formas. 

Vamos conhecer algumas nas diferentes regiões que compõe o nosso país, o Brasil. 
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(Professor as imagens estão em anexo e podem ser impressas para montar um cartaz 

reproduzindo a imagem acima, junto com os alunos que poderão se localizar no mapa e nas 

regiões que compõe o nosso país.) 

TEXTOS COMPLEMENTARES PARA LER E COMENTAR COM OS ALUNOS 

DURANTE A APRESENTAÇÃO DO POWER POINT. 

TORÉ - 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id

=863&Itemid=1 

CÍRIO DE NAZARÉ - https://www.dicasdeviagem.com/cirio-de-nazare/  

PÁSCOA JUDAÍCA - https://www.mundodastribos.com/pascoa-judaica-comemoracao-do-

pessach.html 

FESTA EID AL FITR – FIM DO RAMADÃ - https://religiaodoislam.com.br/eid-feriado-

dos-muculmanos/  

LAVAGEM DO BONFIM: Disponível: 

https://www.terra.com.br/multimidia/minutobrasil/bonfim.htm  
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3. Mostre o que aprendeu e faça um desenho sobre as tradições religiosas apresentadas no 

Mapa do Brasil, escrevendo o nome dela e uma frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos conhecer as tradições religiosas presentes na comunidade escola? 

4. Entreviste duas pessoas de sua escola e pergunte: 

A) Qual o seu nome? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

B) Qual é a sua religião? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

C) Na sua religião existe alguma lenda ou mito que faz parte da tradição popular? Qual? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

D) Você poderia contar com suas palavras essa lenda ou mito de sua religião? 

Retornando a sala o (a) aluno (a) fará o relato oral da história ouvida para os demais colegas 

da turma. 

 

5. Você e um (a) colega foram contratados por uma agencia de propaganda. Crie um 

anúncio sobre um evento de uma religião que acontecerá em sua cidade.  
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https://is.birmiss.com/islam-fri-listi-storhatidardoegum-islams-og-hefdir/ 

 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=

863&Itemid=1 
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https://br.pinterest.com/pin/231724343305803391/ 

 

http://jornalocal.com.br/site/cidades/ritual-de-lavagem-das-escadarias-da-catedral/  

 

https://www.dicasdeviagem.com/wp-content/uploads/2019/11/berlinda-nossa-senhora-nazare-

683x1024.jpg  

PROPOSTA DE TRABALHO 11 – 2º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: FORMAÇÃO HUMANA 

ANO: 2º 

OBJETO DO CONHECIMENTO: Alimentos sagrados 

OBJETIVOS:  

 Identificar os alimentos considerados sagrados e suas religiões correspondentes; 

 Descobrir a identidade familiar e valorizá-la;  
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 Realizar pesquisas sobre outros alimentos considerados sagrados e suas respectivas religiões 

 Compreender a sua importância da história dos alimentos e a sua relação com a religiosidade.  

 Emitir opiniões referentes ao assunto estudado. 

 

AÇÕES DA PROFESSORA: 

 

 Conversa inicial – roda de conversa estimulando a participação de todos os alunos; 

 Explorar oralmente informações e conhecimentos prévios dos que os alunos possuem em 

relação ao tema estudado.  

 Conduzir as discussões e de possíveis dúvidas que surgirem durante a leitura do texto A Lenda 

do Milho. 

 Incentivar a leitura autônoma dos alunos deixando a lenda explorada a disposição dos mesmos. 

 Apresentar aos alunos alguns alimentos considerados sagrados em diversas religiões, 

respeitando o jeito de ser e crer de cada uma delas. 

 Explicar o significado sagrado destes alimentos bem como a sua importância nas crenças 

religiosas. 

 Ajudar os alunos na construção de um mural de receitas que envolvam alimentos considerados 

sagrados por algumas religiões 

 Construir junto com os alunos uma paródia envolvendo os alimentos considerados sagrados. 

 Explicar aos alunos as regras do Jogo dos Alimentos Sagrados. 

AÇÕES ESPERADAS DOS ALUNOS: 

 Participar ativamente das interações orais que ocorrer durante a aula; 

 Expressar opinião sempre que se fizer necessário demonstrando coerência com o tema 

abordado e presente na lenda lida.  

 Realizar as atividades propostas com coerência em relação ao tema. 

 Acompanhar a correção das atividades feita pela professora fazendo correções quando 

necessário; 

 Demonstrar interesse pela leitura através do manuseio da lenda impressa e pela busca do 

mesmo junto ao professor. 

 Realizar a leitura autônoma, mesmo que de forma inferencial. 

 Demonstrar através da interpretação oral, a compreensão da história trabalhada e do tema 

abordado.  

 Construir com auxílio da professora um mural de receitas que envolvam alimentos 

considerados sagrados por algumas religiões 
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 Construir com o auxílio da professora uma paródia envolvendo os alimentos considerados 

sagrados. 

 Demonstrar a compreensão das regras do Jogo dos Alimentos Sagrados respeitando as mesmas 

no momento de sua execução. 

 Expressar sua opinião em relação ao significado sagrado dos alimentos e a importância dos 

mesmos nas diversas crenças religiosas. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: 

 Carteiras dispostas em grupos, em círculo, duplas, trios, para a realização das atividades 

possibilitando a troca de informações e o diálogo qualificado em relação ao tema da aula e 

da história lida. 

 Preparar um espaço livre na sala de aula para que professora e alunos possam explorar e 

interpretar oralmente a história. 

 

RECURSOS: 

 LENDA DO MILHO impresso para o manuseio dos alunos 

 Folhas impressas com atividades para o registro escrito. 

 Cartolina para a construção de cartaz  

DURAÇÃO: 

 

Este plano será desenvolvido em duas semanas na disciplina de Formação Humana.  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Participação ativa das interações orais e das discussões relacionadas ao tema proposto pela 

leitura da Lenda do Milho. 

 Realizar as atividades propostas com autonomia e de forma coerente com o tema estudado; 

 Através da interpretação oral demonstrar a compreensão da história lida e do conteúdo que 

esta apresenta. 

"Nas diversas crenças e religiões dos povos. São usados alimentos considerados sagrados. É 

muito importante conhecer e compreender que os jeitos de crer devem ser respeitados " 

(Borres Guilouski) 
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JOGO DOS ALIMENTOS SAGRADOS 

Este jogo também é conhecido como Jogo da Velha. Você irá imprimir 4 a 5 vezes estas imagens 

e aí terá quatro jogos para jogar. 

 

Cada dupla fica com dois alimentos sagrados e a partir daí inicia-se o jogo, o estudante só poderá 

colocar a cartinha no tabuleiro quando ele ler uma informação sobre o alimento que está em sua 

posse. 

O/A professor/a irá buscar 4 ou 5 informações sobre cada alimento sagrado e aí entregar para os 

estudantes. 
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http://ensinoreligiosoemsala.blogspot.com/2019/03/jogo-dos-alimentos-sagrados.html 

ALIMENTOS SAGRADOS - JUDAISMO (MATRIZ OCIDENTAL) 

ALIMENTOS UTILIZADOS COMO SÍMBOLO DO PESSACH 

1. zroa, osso, é o símbolo do sacrifício pascal, que ocorria na época do Beit Hamikdash. Utiliza-

se um osso de frango, queimado na brasa, ave que nunca foi ofertada como sacrifício. 

2. beitza, ovo, representa a oferenda da festa, mas também é símbolo de luto. É colocado cozido, 

inteiro, com a casca. Antes de ser servido na refeição, é descascado e saboreado, após 

mergulhado em água salgada. 

3. e 6. maror e chazeret, raiz forte e erva amarga. São ingeridas, em lembrança aos tempos 

amargos sofridos por bnei Israel, enquanto escravos. Coloca-se alface romana e raiz forte. 

4. charosset, um purê de maçãs raladas, tâmaras e/ou passas, misturado com nozes, canela e/ou 

gengibre, com um pouco de vinho, que se assemelha à argamassa na qual trabalhavam nossos 

antepassados. 

5. karpas, salsão (podendo ser substituído por cebola, rabanete ou batata cozida). É mergulhado 

em água salgada antes de ser saboreado, para simbolizar as lágrimas derramadas na época da 

escravidão. 

 

http://profkarinensinoreligioso.blogspot.com/2016/09/alimentos-sagrados-judaismo-matriz.html 
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ALIMENTOS SAGRADOS 

Borres Guilouski 

Nas diversas crenças e religiões dos povos. São usados alimentos considerados sagrados. É muito 

importante conhecer e compreender. Que os jeitos de crer devem ser respeitados 

 

Entre os indígenas há bebidas e comidas sagradas. 

Preparadas principalmente de milho ou macaxeira 

Milho e mandioca são alimentos nutritivos. Que fazem 

parte da culinária brasileira 

 

 

Nos cultos das tradições religiosas de origem africana. Há 

comidas tidas como sagradas, muito especiais. Entre 

outras, acarajé, caruru, abará e vatapá. Que fazem parte de 

suas cerimônias ou rituais. 

 

 

 

Em algumas tradições religiosas do oriente. Como 

Xintoísmo, Hinduísmo, Budismo e outras mais 

O arroz, as frutas, os bolos e tantas guloseimas. Também 

são indispensáveis em seus sagrados rituais 

 

 

Entre os seguidores do Judaísmo não podia ser diferente. 

As festas religiosas são celebradas não com comida 

qualquer. Mas com alimentos puros preparados com muito 

esmero. Pães ázimos, cordeiro assado, bons vinhos, são os 

alimentos kosher. 
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No Cristianismo desde a sua origem até aos dias de hoje O 

pão e o vinho estão presentes em seus cultos de comunhão. 

Depois de consagrados na eucaristia ou ceia do Senhor. São 

repartidos entre os fiéis com muita fé e devoção 

 

 

 

Atividades 

1.  Pesquisem alimentos sagrados de outras culturas religiosas. 

 

2. Construam uma paródia envolvendo os alimentos sagrados. 

 

 

3. Preparem um mural com receitas dos alimentos sagrados. 

 

4. Encontre os alimentos sagrados no caça-palavras. 

 

5. Ligue os alimentos sagrados aos seus povos. 

 

                                                                                                
JUDAÍSMO 
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AFRICANOS 

                                                                    Xintoísmo, Hinduísmo, 

Budismo e outras 

                                                                            Cristianismo 

                                                                         ÍNDIOS 
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PROPOSTA DE TRABALHO 1 – 3º ANO 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Formação Humana/ Ensino Religioso 

ANO: 3º  

OBJETO DE CONHECIMENTO: Instituições sociais: Família 

Objetivos:  

 Reconhecer-se como indivíduo e membro de um grupo social. 

 Identificar as características de algumas famílias. 

 Reconhecer e apresentar os membros de sua família. 

 Observar as atividades de rotinas de seus familiares. 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Apresentar aos alunos o título Lilo & Stitch, conversando sobre o teor da história.  

 Expor a capa (DVD ou internet) para as crianças observarem, levantando os conhecimentos 

prévios.  

 Levantar hipóteses sobre qual seria o enredo da história, como seriam os personagens; como 

seria o final. 

 Exibir o trailer do filme Lilo & Stitch. (pode ser exibido o filme completo com 

antecedência) 

 Após, discutir sobre a história: o que gostaram, qual personagem se identificaram, discutir 

as atitudes dos personagens. 

 Levantar as seguintes questões: 

a) Como era a configuração familiar apresentada no filme? 

b) Como era o relacionamento entre Lilo e sua irmã Nani? 

c) Quais foram às dificuldades que os personagens enfrentaram? (ex: Lilo se sentia muito 

diferente das outras crianças e estava ameaçada de ser removida da guarda de sua irmã 

mais velha Nani; a dificuldade de Nani em encontrar trabalho...). 

 Solicitar aos alunos que procurem no dicionário o significado da palavra família. 

 Organizar a roda com os alunos e pedir para que cada um conte com quem mora e grau de 

parentesco que possui com as pessoas das fotos (fotos da família pedidas previamente). 

 Promover uma conversa informal perguntando: 

 As famílias da turma são iguais? 

 Que diferenças vocês perceberam? 

 Quais são as semelhanças? 

 Quais deveres e obrigações que cada um tem e qual é o papel que você acha que uma 

família deve desempenhar? 
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 Para você, qual seria a família ideal? 

 Orientar os alunos a destacar quais são as características da sua família. 

 Indagar se cada um considera importante ter uma família. 

 Entregar para os alunos a cópia das páginas que será usada para a confecção do LIVRO 

DA FAMÍLIA 

 Orientar que a foto pode ser usada como capa e as demais páginas podem ser ilustradas. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar das interações orais, levantando hipóteses sobre qual seria o enredo da história, 

como seriam os personagens; como seria o final. 

 Assistir atentamente ao filme Lilo & Stitch. 

 Participar das discussões. 

 Procurar no dicionário o significado da palavra família. 

 Apresentar a foto que trouxe contando para os colegas com quem mora e seu grau de 

parentesco. 

 Expor sua opinião sobre as características de uma família, suas obrigações e qual seria a 

ideal. 

 Destacar as características de sua família. (Atividade 1) 

 Comentar a importância de uma família. (Atividade 2) 

 A partir das cópias das páginas recebidas, da foto que trouxe e utilizando ilustrações, 

confeccionar o livro da família. (Atividade 3) 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: Confecção do LIVRO DA FAMÍLIA 

RECURSOS: TV e DVD ou data show, folhas sulfite, fotos das famílias (pedidas previamente). 

ATIVIDADES: 

1. Existem famílias de vários tipos, marque as características da sua: 
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2. Você acha importante ter uma família? Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Vamos confeccionar um LIVRO DA FAMÍLIA, nele você vai escrever o que é uma família, 

a importância dela, quem são seus parentes, o que você faz para ajudar em sua casa e como 

sua família lhe ajuda, o que vocês fazem juntos e lugares que costumam frequentar (clubes, 

igrejas, parques).  Você pode confeccionar seu livro com ilustrações e a foto que trouxe: 

BOM TRABALHO! 
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PROPOSTA DE TRABALHO 2 – 3º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Formação Humana/ Ensino Religioso 

ANO: 3º  

OBJETO DE CONHECIMENTO: Instituições sociais: escola, igreja e sociedade. 

OBJETIVOS:  

 Compreender a função da escola como um espaço social. 

 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Através de uma explosão de ideias, questionar os alunos sobre os diferentes espaços 

existentes na escola. 

 Apresentar o poema “A Escola” para leitura compartilhada com a turma. (Anexo 1) 

 Interpretar oralmente o poema trabalhado. (Anexo 2) 

 Discutir o papel da escola enquanto instituição social. 

 Orientar os passos da dobradura e solicitar a escrita da frase “PARA MIM A ESCOLA É:” 

 Montar o painel com a dobradura e as frases. 

 Promover um diálogo sobre outras instituições sociais existentes como a igreja, família e 

outros grupos sociais. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Comentar os diferentes espaços existentes na escola. 

 Realizar a leitura compartilhada. 
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 Interpretar oralmente o poema trabalhado. 

 Participar da discussão sobre o papel da escola enquanto instituição social. 

 Confeccionar a dobradura da escola e a escrita das frases. 

 Relacionar a escola, família e igreja como instituição social.  

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: Círculo  

ATIVIDADE AVALIATIVA: painel com dobradura da escola e frases  

RECURSOS: Textos impressos, papel sulfite, cartolina. 

Leitura: 

A Escola 

Escola é 

... o lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

Escola é sobretudo, gente 

Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

O Diretor é gente, 

O coordenador é gente, 

O professor é gente, 

O aluno é gente, 

Cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 

Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade, É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver, é se “amarrar nela”! 
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Ora é lógico... 

Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

(Paulo Freire) 

Anexo 2 

Entendendo a poesia:  

 

a)  De acordo com a poesia, o que é a escola? 

 

b)  Segundo o autor quem é gente na escola? 

 

c)  Qual é a condição necessária para que a escola seja melhor? 

 

d) O autor da poesia diz que o importante não é só estudar. O que ele quis dizer com 

isso? 

 

e) De acordo com a poesia, o que fica mais fácil fazer na escola? 

 

f) Você concorda com a poesia? Justifique sua resposta. 

 

g) O que você está fazendo para ser feliz na escola? 

       

Anexo 3 

Dobradura da escola: para mim a Escola é... 
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PROPOSTA DE TRABALHO 3 – 3º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Formação Humana/ Ensino Religioso 

ANO: 3º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Valores: amizade, respeito, amor, compaixão, perdão, 

sabedoria, humildade, solidariedade. 

OBJETIVOS:  

 Identificar os valores humanos que auxiliam na convivência social 

 Refletir sobre a consequência dos atos diante de diferentes situações cotidianas  

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Iniciar a aula com a dinâmica do abraço, apresentando a leitura do texto “O laço e o abraço”. 

(Anexo1) 

 Organizar a turma em 4 grupos distribuindo diferentes textos que abordam valores. (Anexo 

2) 

 Orientar os grupos para identificarem a mensagem do seu texto que será apresentado aos 

colegas. 

 Solicitar que cada grupo registre os valores e comportamentos relacionados ao texto em um 

cartaz que será construído pelo grupo. 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar da dinâmica interagindo com os colegas. 

 Participar das interações com o grupo identificando a mensagem do texto. 

 Listar valores indicados nos textos. 

 Apresentar aos colegas o painel do grupo. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: Grupos  

ATIVIDADE AVALIATIVA: Acróstico/ produção escrita. 

RECURSOS: Folhas, cartolina, fita e broches. 
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Anexo 1 - DINÂMICA DO LAÇO: 

Como organizar a dinâmica: 

Corte pedaços de fita no total de participantes do tamanho que dê para fazer um laço pequeno 

Prenda os broches em cada ponta da fita cortada 

Convide os participantes para escolher uma fita 

Solicite que cada um faça um laço e prenda em sua roupa 

Em seguida, convide todos para se juntar em círculo e se unir o máximo que puderem. 

Quando todos estiverem bem apertados, peça que alto fale seu nome. 

Depois que fale uma palavra relacionada a valores humanos (amizade, respeito...) 

Depois peça que da maneira que estão tentem se abraçar. 

Neste momento o coordenador da dinâmica, deverá enlaçar todo o círculo, (com fita maior) e 

dizer que eles fazem parte do pacote de presente, e que ao ser aberto irá alegrar quem receber. 

Desamarre o laço e inicie um diálogo sobre a dinâmica:  

 Foi fácil fazer o laço pequeno? O aconteceu com ele? 

 Quem ficou sem conseguir fazer o laço?  

 Quem precisou de ajuda? 

 Você acha que as dificuldades em montar o laço são parecidas com as dificuldades que 

vimemos no dia a dia? 

 Qual foi a sensação ao fazer o laço grande? 

Adaptação de https://www.soescola.com/2017/02/dinamica-o-laco-e-o-abraco-para-reunioes-de-

professores.html 

 

O LAÇO E O ABRAÇO 

Meu Deus! Como é engraçado! Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço… uma fita 

dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola, vira, revira, circula e pronto: está dado o laço. É 

assim que é o abraço: coração com coração, tudo isso cercado de braços. 

É assim que é o abraço: coração com coração, tudo isso cercado de braços. É assim que é o laço: 

um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde o faço. E quando puxo 

uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando… devagarzinho, desmancha, desfaz o 

abraço. Solta o presente, o cabelo, fica solto no vestido. E, na fita, que curioso, não faltou nem 

um pedaço. Ah! Então é assim o amor, a amizade. Tudo que é sentimento. 

Como um pedaço de fita. Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, 

deixando livres as duas bandas do laço. Por isso é que se diz: laço afetivo, laço de amizade. E 

quando alguém briga então se diz: romperam-se os laços. E saem as duas partes, igual meus 

pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade são isso… Não prendem, 

não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque quando vira nó, já deixou de se um laço! 

Mário Quintana 
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ANEXO 2 

TEXTO 1: 

E FOI ENTÃO QUE APARECEU A RAPOSA 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

E foi então que apareceu a raposa. 

__ Bom dia - disse a raposa. 

__ Bom dia - respondeu educadamente o pequeno príncipe, que, olhando a sua volta, nada viu. 

__ Eu estou aqui - disse a voz, debaixo da macieira... 

__ Quem és tu? - perguntou o principezinho. __ Tu és bem bonita... 

__ Sou uma raposa - disse a raposa. 

__ Vem brincar comigo - propôs ele. __ Estou tão triste... 

__ Eu não posso brincar contigo - disse a raposa. __ Não me cativaram ainda. 

__ Ah! Desculpa - disse o principezinho. 

Mas após refletir, acrescentou:  

__ O que quer dizer "cativar"?  

__ Tu não és daqui - disse a raposa. __ 

Que procuras? 

__ Procuro homens - disse o pequeno 

príncipe. __ Que quer dizer "cativar"? 

__ Os homens - disse a raposa - têm fuzis 

e caçam. É assustador! Criam galinhas 

também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? 

__ Não _ disse o príncipe. __ Eu procuro amigos. __ Que quer dizer "cativar"? 

__ É algo quase sempre esquecido - disse a raposa. __ Significa "criar laços"... 

__ Criar laços? 

__ Exatamente - disse a raposa. __ Tu não és nada para mim senão um garoto inteiramente igual 

a cem mil outros garotos. E Não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de 

mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me 

cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. Eu serei para ti 

única no mundo... 

__ Começo a compreender - disse o pequeno príncipe. __ Existe uma flor... Eu creio que ela me 

cativou... 
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TEXTO 2  

CATIVAR (Vamos cantar) 

(Grupo Arte Nascente) 

Uma palavra tão linda já 

Quase esquecida me faz recordar 

Contendo sete letrinhas e 

Todas juntinhas se lerem cativar 

Cativar é amar 

É também carregar 

Um pouquinho da dor 

Que alguém tem que levar 

 

Cativou disse alguém 

Laços fortes criou 

Responsável tu és 

Pelo que cativou 

 

Num deserto tão só 

Entre homens de bem 

Vou tentar cativar 

Viver perto de alguém 

 

TEXTO 3:  

PALAVRAS MÁGICAS 

(Pedro Bandeira) 

Se você quer ser feliz 

e amizades conquistar, 

quatro palavrinhas mágicas 

vou agora revelar. 

Não é nem “Abre-te Sézamo” 

e nem é “Sin-sa-la-bin”! 

Nenhuma é “Abracadabra”, 

minha mãe disse pra mim: 

Guarde as quatro palavrinhas, 

tenha as quatro sempre à mão, 

para usar a toda hora, 

em qualquer ocasião. 
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Use sempre essas palavras, 

delas nunca tenha medo, 

pois eu quero ajudar, 

vou contar o meu segredo: 

Diga sempre a sorrir, 

pra não ser mal-educado: 

com licença, me desculpe, 

por favor e obrigado! 

Acredite no que eu digo, 

pois comigo funcionou. 

São palavras de uma fada, 

foi mamãe quem me ensinou! 

TEXTO 4: 
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PROPOSTA DE TRABALHO 4 – 3º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Formação Humana /Ensino Religioso 

ANO: 3º  

OBJETO DE CONHECIMENTO: Espaço e territórios religiosos  

OBJETIVOS:  

 Compreender que existem diferentes espaços onde religiosos professam sua fé.   

 Respeitar os espaços destinados a todas as práticas religiosas. 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Orientar a dinâmica do QUEBRA-CABEÇA. (Anexo1) 

 Explicar o que são os lugares sagrados. 

 Apresentar o documentário: ESPAÇOS SAGRADOS: os significados dos locais de cultos. 

 Dirigir a conversa sobre o documentário 

 Conduzir as atividades sistematizadas 

 Roda de conversa sobre o documentário 

 Propor atividades de registro e confecção da maquete 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar da dinâmica de introdução da aula 

 Compreender o que vem a ser um espaço sagrado 

 Assistir ao documentário  

 Participar das interações orais 

 Representar o espaço religioso que o identifica 

 Identificar os representantes religiosos às imagens dos respectivos templos. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: Em grupos 

ATIVIDADE AVALIATIVA: Desenhar o espaço religioso que conhece ou frequenta 

RECURSOS:  Data show, gravuras de espaços religiosos (quebra-cabeça), tarjeta com o nome 

dos espaços, textos informativos (sobre os locais), atividades xerocadas. 
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Anexo 1 

DINÂMICA: Encaixando as partes: 

2) A professora coletará previamente imagens de espaços religiosos de diferentes 

religiões e confeccionará com elas um quebra-cabeça. 

3) Para cada imagem terá uma tarjeta com um título e um texto informativo 

4) Os alunos deverão montar o quebra-cabeça e associar o título e o texto a cada imagem 

5) Eles poderão comentar porque fizeram esta associação  

6) A professora vai incentivar a fazer as mudanças caso seja necessário 

7) Colar em uma folha a imagem correta com o título e o texto e montar um álbum dos 

espaços religiosos. 

 

Sugestão de molde para riscar o quebra-cabeça: 

 
 

 

Modelo da dinâmica: 
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Sugestão de imagens, títulos e textos para a dinâmica: Encaixando partes: 

 

https://quantocustaviajar.com/blog/templos-budistas-do-brasil/ 
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MESQUITA AL KHATAB 

É uma das maiores construções islâmicas do Brasil, com 600 metros quadrados, localizada numa 

das regiões com maior número de muçulmano, Foz do Iguaçu. A mesquita promove, além de 

orações, aulas da Escola Árabe Brasileira e atividades do Centro Cultural Beneficente Islâmico 

de Foz do Iguaçu. 

 

https://quantocustaviajar.com/blog/templos-budistas-do-brasil/ 

BASÍLICA DE APARECIDA DO NORTE 

Um dos maiores centros de peregrinação do país, o Santuário de Aparecida recebe milhões de 

visitantes anualmente em São Paulo. A basílica nova tem forma de cruz em sua arquitetura e 

capacidade para 45 mil pessoas. O espaço ainda conta com a basílica antiga, de 1888, que tem 

estilo barroco e está ligada ao outro templo por uma passarela de quase 400 metros.  

 

https://quantocustaviajar.com/blog/templos-budistas-do-brasil/ 
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TEMPLO BUDISTA 

Numa área de aproximadamente 17 hectares às margens do Rio Paraná, o templo budista de Foz 

do Iguaçu é um dos maiores da América Latina, alimentando a alma e os olhos dos viajantes. 

Os jardins têm uma coleção de mais de 120 estátuas, com destaque para um simpático Buda 

sentado de 7 metros de altura. As demais representam sua reencarnação na Terra e são 

posicionadas para olharem o sol poente. Um lugar tranquilo para apreciar a religião e a 

paisagem. 

 

http://tamboresdeorunmila.blogspot.com/2013/03/lugares-para-pratica-da-umbanda-sagrada.html 

VALE DOS ORIXÁS 

Este sítio em Juquitiba localizado a 74 Km/h da cidade de São Paulo, tem uma grande 

infraestrutura com mais de 7 barracões e com uma grande área de mata virgem preservada, é 

uma ótimo lugar para os Terreiros que buscam uma maior privacidade durante suas sessões de 

trabalhos espirituais, locais específicos para as oferendas, possui uma belíssima cachoeira, 

cruzeiro, enfermaria, lanchonete é administrado pelo Sr. Lima e Pai Jamil Rachid fundador e 

Presidente da União de Tenda  de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo. 

 

https://www.infoescola.com/religiao/muro-das-lamentacoes/ 

 

 

147

https://www.infoescola.com/religiao/muro-das-lamentacoes/


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

 

MURO DAS LAMENTAÇÕES 

Hoje ele é cultuado como o recanto mais sagrado do Judaísmo, pois é o último vestígio do 

segundo templo judaico, edificado após a destruição do anterior, construído por Salomão. O 

hábito de rezar ao pé do Muro e de depositar papéis com súplicas e desejos dos fiéis nos vãos 

desta parede tem sido cultivado ao longo de vários séculos. A parte interna da Esplanada das 

Mesquitas seria o local mais venerado do Planeta para os judeus, mas como eles não têm acesso 

a este espaço, o Muro se torna a esfera mais consagrada da Terra. 

1.Vamos assistir ao documentário: 

Espaços sagrados os significados dos locais de cultos disponível em: 

(http://tvbrasil.ebc.com.br/entreoceueaterra/episodio/espacos-sagrados) 

Igreja, Templo, Terreiro, Loja, Círculo, Roça, Sinagoga, Mesquita, Encruzilhada, Centro: os 

espaços sagrados. Homens e mulheres de fé constroem locais para se conectarem com o divino. 

Todos os espaços de prática religiosa possuem grande simbolismo, transformam a paisagem e 

demandam engajamento da comunidade que os patrocinam e nas quais se integram. 

Onde aqueles que creem professam sua fé é o tema deste episódio de Entre o Céu e a Terra, que 

mostra que locais de culto são construções ou cenários naturais dotados de algum significado 

espiritual. 

Para os povos primitivos, toda natureza era sagrada. As tradições afrodescendentes e indígenas 

ainda guardam esta crença. E embora Candomblé e Umbanda, por exemplo, possuam terreiros 

e barracões, muito de seus rituais se dão ao ar livre, em meio a matas, florestas, rios, cachoeiras, 

praias. 

Para outros povos e religiões o espaço sagrado é uma construção consagrada naquela fé. 

Exemplos disso são as sinagogas, igrejas e mesquitas. Dentro dos lugares de cultos guardam-se 

objetos, livros, textos, símbolos sagrados para as fés. 

 

1) Roda de conversa: 

a) O que você entendeu por espaço sagrado? 

b) Os espaços sagrados são os mesmos para todos os grupos religiosos? E os rituais? 

c) Como estes espaços são escolhidos? 

d) Eu preciso respeitar os territórios mesmo eu não conhecendo a cultura, a tradição e a 

doutrina do grupo? 

 

2) Agora é com você! Desenhe o espaço religioso que você frequenta ou conhece: 
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3) Ligue cada lugar sagrado ao seu representante: 

 
bp.blogspot.com/-5u3it8y8ceE/VzzgmSiJgFI/AAAAAAAA8fU/3nv8GTKCZHAsZ5fG-nx_zjE0rf_hN-izQCLcB/s1600/1%2B3%2B2.jpg 

Para casa: Construir maquetes de espaços religiosos: 

PROPOSTA DE TRABALHO 5 – 3º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Formação Humana/ Ensino Religioso 

ANO: 3º  

OBJETO DE CONHECIMENTO: A beleza da diversidade das tradições religiosas 

OBJETIVOS:  

 Identificar a existência de diferentes religiões. 

 Respeitar a diversidade das tradições religiosas. 
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 Desenvolver a sensibilidade para com a diversidade 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Apresentar a história em quadrinhos: Monja Coen. (Anexo 1) 

 Incentivar os alunos a comentar o que observam na história. 

 Fazer os questionamentos (Anexo2) referentes ao tema: diversidade religiosa. 

 Citar a existência de diversas religiões comentando sobre as tradições budistas e de outras 

religiões. 

 Solicitar aos alunos que pesquisem gravuras de diferentes religiões para a montagem de 

um painel coletivo. 

 Motivar os alunos a comentar e produzir uma história em quadrinhos sobre sua religião ou 

alguma que conhece 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Ler a história em quadrinhos. 

 Participar das interações orais. 

 Reconhecer a existência de diferentes religiões. 

 Pesquisar gravuras de diferentes religiões para a confecção do painel coletivo 

 Produzir uma história em quadrinhos. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: duplas 

ATIVIDADE AVALIATIVA:  confecção do mural com gravuras 

RECURSOS: textos fotocopiados, cartolina. 

ATIVIDADES: 

Leitura:  
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Vamos conversar:  

a) Porque a Monja Coen se referiu a lagarta como borboleta? 

b) Qual a expressão da amiga da Monja ao encontrar a lagarta?  

c) Observando o último quadrinho, o que você acha que a amiga de Coen fez? 

d) Uma das personagens da história em quadrinhos é uma monja. Você já ouviu falar em 

monges? 

e) A Monja Coen é budista. E você qual é a sua religião? 

f) Cite as características que você observou nas personagens? 

1) Produza uma história em quadrinhos destacando as características da religião que você 

frequenta ou conhece. 

PROPOSTA DE TRABALHO 6 – 3º ANO 

ÁREA DE FORMAÇÃO: Formação Humana/ Ensino Religioso 

ANO: 3º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Diversidade e preconceito 

OBJETIVOS:  

 Identificar as diferentes religiões. 

 Reconhecer o direito a diferença religiosa 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Orientar a leitura e conversa sobre o texto. (ANEXO1) 

 Tecer exemplos sobre intolerância religiosa e desrespeito à diversidade. 

 Apresentar as frases da campanha contra a intolerância religiosa (ANEXO2). 

 Orientar a atividade para a escolha de uma frase, em seguida ilustrar a mesma. 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Realizar leitura 

 Participar das interações orais 

 Representar através de ilustração frases contra a intolerância religiosa  

ORGANIZAÇÃO DA SALA: círculo 

ATIVIDADE AVALIATIVA: Ilustração da frase escolhida sobre intolerância religiosa 

RECURSOS: textos fotocopiados 

ATIVIDADES: 
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Observe o texto: 

 

ANEXO 2 

1) Qual é o tema principal? 

2) O que você achou da atitude dos personagens? 

3) Quais religiões estão representadas no texto? 

4) Os personagens do texto estão sendo intolerantes e preconceituosos. Que outras 

manifestações também podem ser preconceituosas e intolerantes? 

5) Escolha um balão, pinte-o e represente através de desenho: 
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https://espiritualidadelibertaria.com/campanha-contra-a-intolerancia-religiosa/ 

PROPOSTA DE TRABALHO 7 – 3º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Formação Humana/Ensino Religioso 

ANO: 3º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Religiosidade no cotidiano 

OBJETIVOS: refletir sobre a importância de acolher ao próximo 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Apresentar a reportagem. (ANEXO1) 

 Orientar a leitura e a conversa sobre a mesma. 

 Orientar a pesquisa em jornais e revistas de imagens que representem boas ações. 

 Incentivar aos alunos para a apresentação da pesquisa realizada. 
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AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Ler a reportagem. 

 Pesquisar em jornais e revistas imagens de pessoas/ instituições praticando o bem ao 

próximo. 

 Apresentar a pesquisa realizada. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: Em grupo 

ATIVIDADE AVALIATIVA: Confecção do cartaz 

RECURSOS:  Texto impresso, cartolina, revistas, folhas. 

ATIVIDADES: 

Leitura: 

Igreja Metodista lança campanha nacional:  Metodistas acolhem e cuidam 

 

A Sede Nacional da Igreja Metodista liberou hoje, 24 de maio, no site da instituição, o conteúdo 

da Campanha Nacional Metodistas Cuidam. O projeto está voltado para o cuidado com os/as 

imigrantes que chegam ao Brasil e já estão sendo acolhidos/as por algumas igrejas metodistas.  

O texto informa que a inspiração para o nome do projeto vem do tema do ano de 2019 da Igreja 

Metodista (Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão Cuidam do Meio Ambiente). 

Assim, o projeto é inspirado também, na origem, identidade e tradição wesleyana que nos ensina 

a acolher todas as pessoas. 

Cuidar do Meio Ambiente também significa cuidar da criação, da humanidade e de unir esforços 

para que o planeta, nossa casa comum, seja um lugar de abrigo para todos e todas. É possível 

fazer um cadastro se a sua Igreja trabalha com imigrantes e ainda não está no banco de dados da 

Sede Nacional. 

"A iniciativa parte desde o trabalho realizado junto aos imigrantes venezuelanos na Região 

Missionária da Amazônia (REMA), coordenada pelo Pastor Augusto Cardias, em Boa Vista 

(RR) e é reforçada pela mobilização da Igreja Metodista em Cassilândia (MS), que acolheu 

recentemente a duas famílias com o esforço coletivo de sua igreja local. Reconhecemos que as 

pessoas envolvidas nesse trabalho têm se manifestado como resposta de Deus em um mundo 

que enfrenta uma das maiores crises migratórias da história". 
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https://www.expositorcristao.com.br/igreja-metodista-lanca-campanha-nacional-

metodistas-acolhem-e-cuidam 

1) Vamos conversar:  

a) O que mais lhe chamou atenção no logotipo da campanha? 

b) Você conhece outras religiões além da citada no texto? Quais? 

c) Neste projeto a igreja está envolvida com o acolhimento dos imigrantes que chegam ao 

Brasil. Você conhece algum projeto como este? 

d) Você e sua família participam de alguma instituição religiosa? Quais atividades vocês 

realizam nela? 

 

2) Vamos procurar em jornais e revistas, figuras que mostrem imagens de pessoas e instituições 

praticando o bem ao próximo, posteriormente vamos confeccionar cartazes com o tema 

ACOLHER E CUIDAR. 

 

3) Pinte as peças com as palavras e descubra a figura que representa a solidariedade: 
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PROPOSTA DE TRABALHO 8 – 3º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Formação Humana /Ensino Religioso 

ANO: 3º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Práticas celebrativas 

OBJETIVOS:  

 Identificar as práticas celebrativas de algumas religiões, estabelecendo seus significados. 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Apresentar as fotos de celebrações que existem na sociedade (anexo1). 

 Mediar a conversação sobre o tema (anexo 2). 

 Dirigir a leitura do texto informativo (anexo3). 

 Orientar a atividade em grupo socializando e desenhar diferentes práticas celebrativas. 

(anexo 4). 

 Propor a confecção do painel. 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar das interações orais. 

 Ler o texto informativo. 

 Socializar e desenhar diferentes práticas celebrativas. 

 Confeccionar o painel com o grupo. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: em grupos 

ATIVIDADE AVALIATIVA: A avaliação será feita mediante a participação do aluno 

durante a aula 

RECURSOS: gravuras representando comemorações e práticas celebrativas religiosas, textos 

xerocados, folhas A4, cartolina. 

ATIVIDADES:  
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1) Observe as figuras abaixo: (anexo 1) 

   

   

   

 

2) Conversa: (anexo 2) 

 

a) O que você observa nas fotos? 

b) Qual a importância desses eventos na vida de um ser humano? 

c) Esses eventos podem ser chamados de ritos ou rituais? 

d) Você já participou de algum desses eventos? 

e) Como você entende a participação em algum desses eventos? 

f) Quais destes rituais ou práticas você caracteriza como religiosas? Por quê? 

 

3) Texto informativo: (anexo3) 
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 https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5636/ritos-e-rituais-reconhecendo-a-diversidade 

 
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5636/ritos-e-rituais-reconhecendo-a-diversidade 

4) ATIVIDADE EM GRUPO: (anexo 4) 

a) Cada grupo irá enumerar rituais que conhecem.  

b) O grupo irá fazer um relato sobre uma tradição familiar e religiosa. Exemplo: como 

acontecem as comemorações do Natal? Que tipos de comida? Como são as celebrações 

religiosas?  

c) Após o relato, irão produzir um desenho que represente esse ritual. 

d) E finalmente a turma toda irá organizar um painel onde estarão expostos os relatos e 

desenhos dos rituais familiares ou da comunidade. O painel terá o seguinte título:  

 

CELEBRAÇÕES DA MINHA COMUNIDADE 
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PROPOSTA DE TRABALHO 9 – 3º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Formação Humana/ Ensino Religioso 

ANO: 3º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Indumentárias religiosas 

OBJETIVOS:  

 Conhecer e identificar algumas vestes religiosas e seus significados 
 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Realizar leitura de texto introdutório sobre as indumentárias religiosas. (ANEXO1) 

 Separar os alunos formando 6 grupos para a leitura dos textos. 

 Distribuir um texto para cada grupo sobre a indumentária utilizada por diferentes  religiosos. 

(ANEXO2) 

 Orientar como podem ser confeccionadas as roupas para vestir os bonecos.(ANEXO3) 

 Entregar a atividade de caça-palavras para que os alunos identifiquem as diferentes 

indumentárias religiosas. (ANEXO4) 
 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Realizar leitura.  

 Confeccionar as vestimentas. 

 Apresentar a confecção do seu boneco aos colegas explicando as características da 

indumentária. 

 Localizar no caça-palavras as diferentes indumentárias religiosas. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: em grupos 

ATIVIDADE AVALIATIVA: Identificar o nome das diferentes indumentárias religiosas. 

(Caça-palavras – ANEXO4) 

RECURSOS: textos fotocopiados, papel crepom, retalhos de tecidos, molde do boneco, folhas. 

ATIVIDADES: 

Texto introdutório: 

POR QUE ESSES 6 GRUPOS RELIGIOSOS SE VESTEM DESSE JEITO? 

Porque grupos religiosos se vestem de forma diferente? Roupas usadas pelos líderes 

religiosos e pessoas devotas de uma fé significam muitas vezes mais do que uma declaração de 

moda. Um manto simples pode fazer um monge budista se sentir mais perto de Buda, enquanto 
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uma camisa modesta pode ajudar um missionário mórmon a passar uma imagem profissional do 

proselitismo. 

ANEXO2 

Abaixo estão as diretrizes de vestimentas de seis grupos religiosos e o motivo de as usarem: 

 
Monges budistas do Sri Lanka em 25 de julho 2015. Imagem via huffingtonpost.com. 

 

Monges e Monjas Budistas 

As vestes usadas pelos monges budistas remontam ao tempo do Buda. Existem 

geralmente três componentes para o manto: eles vestem uma peça de roupa interior ou tanga, 

um manto, e uma túnica exterior. Monjas budistas normalmente vestem um colete e uma roupa 

de banho. Na época de Buda, vestes monásticas foram remendadas com pedaços de pano para 

refletir a vida simples que os monges juraram viver. De acordo com alguns cleros budistas, as 

vestes criam uma “uniformidade de intenção” visível à primeira vista. Embora as cores destas 

vestes variem por região, as vestes anteriores usadas por monges budistas eram provavelmente 

de uma cor amarelo-laranja tingidas usando matéria vegetal e especiarias como cúrcuma ou 

açafrão. 
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Padres católicos celebram o feriado de Corpus Christi em 4 de junho de 2015 em Brasilia, Brazil. Créditos: Mario Tama. 

Imagem via huffingtonpost.com. 

 

Padres Católicos 

De acordo com o Directory for the Ministry and Life of Priests (diretrizes para o 

ministério e a vida dos padres), preparado pela Congregation for the Clergy (congregação para 

o Clero) e aprovado pelo Papa João Paulo II em 1994, o clero deve se vestir de uma forma que 

os distingue dos leigos. “É particularmente importante que a comunidade seja capaz de 

reconhecer o padre, homem de Deus, dispersor dos seus mistérios, pelo seu vestuário”, afirma 

o documento. Padres católicos têm tradicionalmente usado uma batina, ou túnica longa, embora 

cleros modernos muitas vezes usem ternos pretos simples e um colarinho romano fora das 

funções litúrgicas. Muitos padres também vestem um colarinho clerical, uma banda estreita, 

muitas vezes branca que se prende à camisa clerical. Isto pode ser usado com uma camisa de 

colarinho guia (revelando apenas uma pequena parte do colarinho na frente da garganta) ou uma 

camisa de colarinho (revelando todo o colarinho). Embora este estilo de vestimenta seja comum 

para os padres católicos, é provável que isso tenha se originado na tradição protestante, por volta 

de meados do século 19. 

 
Membros da comunidade de judeus ortodoxos em 14 de junho de 2012. Créditos: Spencer Platt. Imagem via huffingtonpost.com. 
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Judeus Ortodoxos 

Mulheres judias ortodoxas são encorajadas a cobrir o cabelo e usar saias abaixo dos 

joelhos, como sinal de modéstia. Homens ortodoxos costumam usar longas roupas pretas para 

indicar uma “falta de preocupação com a cor e outros ditames da moda, e, portanto, ajuda para 

manter as prioridades em linha reta”, de acordo com as diretrizes do Chabad. Homens ortodoxos 

também vestem um kipá, talit, ou xale, e tzitzit, que são sequências amarradas em um padrão 

específico que caem dos quatro cantos do talit. Estilos de roupas variam um pouco de seita para 

seita. Por exemplo, os homens do Haredi normalmente deixam crescer barbas longas e vestem 

chapéus pretos de abas largas. Alguns homens ortodoxos também vestem payot, ou sidecurls 

(extensões da costeleta), em referência a uma passagem do Torá que proíbe os homens de 

“arredondarem os cantos” da cabeça. 

 
Sadhvijis do Jainismo atendem ao ‘Vadi Diksha’ em 12 de junho de 2015. Créditos: Sam Panthaky. Imagem via huffingtonpost.com. 

Monges e Monjas do Jainismo 

Monges e monjas do jainismo são encorajados a viver uma vida austera. Muitos mostram 

isso ao usar vestes totalmente brancas. Na seita Digambara, no entanto, os monges rejeitam 

todas as formas de bens mundanos, incluindo roupas. Acharya Kundkund, um reverenciado 

monge Digambara do primeiro século, supostamente escreveu que os monges devem fazer mais 

do que permanecer nus no vestir. “Oh monge!”, Escreveu. “Qual é o propósito de permanecer 

nu (ou vestido) se você cair na indulgência de um comportamento malicioso, escandaloso, 

invejoso, desiludido e de desejos indomáveis. Estando cheio de manchas, você merece a 

desgraça”. 
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Peregrinos Sikh oferecem orações num santuário Sikh em 29 de junho de 2013. Créditos: Arif Ali. Imagem via huffingtonpost.com. 

 

Sikhs (tradicionais) 

A roupa espiritual Sikh, ou bana, inclui um turbante, um modesto vestuário e os cinco 

artigos de fé. O turbante, ou dastar, atua como um símbolo de devoção e dedicação, de acordo 

com a Coalizão Sikh. Sikhs muitas vezes não cortam o cabelo como os fundadores da fé Sikh 

fizeram e em consonância com as exigências religiosas. Os cinco artigos de fé incluem: o 

kachhera, ou roupa solta; a canga, ou pente de madeira; uma kara, ou pulseira de ferro; kes, ou 

o cabelo não cortado/aparado; e uma kirpan, ou espada cerimonial. Guru Gobind Singh 

apresentou os cinco artigos em 1699 como uma forma de identificar os membros da fé e ligá-

las. 

 
Missionários mórmons andam nos corredores do centro de treinamento missionário de Provo, Utah, em 8 de janeiro de 2013. Imagem via 

huffingtonpost.com. 
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Missionários Mórmons 

Missionários mórmons de tempo integral, chamados élderes ou sisteres, são obrigados a 

usar roupas modestas e penteados simples. As mulheres devem usar blusas com saias ou 

vestidos, que cobrem até o joelho. Os homens devem usar ternos. Camisolas, mochilas, 

tatuagens e piercings, com excepção de brincos para as mulheres, não são permitidos. As 

diretrizes de vestuário são destinadas a garantir que os missionários pareçam “profissionais” e 

“atraentes”, segundo o site de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja 

anunciou recentemente que os missionários em países com climas quentes não são mais 

obrigados a usar paletós no proselitismo. 

ANEXO3 

Em grupos vamos confeccionar vestimentas de acordo com as descrições a cima. Para isso 

podemos usar papel crepom ou retalhos de tecidos: 

 
http://eebccc.blogspot.com/2016/08/roupas-religiosas-e-seus-significados.html 
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ANEXO 4 

Encontre no caça-palavras o nome de algumas indumentárias religiosas:  

M A N T O F D K E T 

P  A S E T V A I L E 

B A H L O I B P J R 

F D R T U I A A M N 

T U R B A N T E B O 

G T I A M L I I J H 

G I L P O E N E T R 

B S A D R I A O L E 

PROPOSTA DE TRABALHO 10 – 3º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Formação Humana/ Ensino Religioso 

ANO: 3º  

OBJETO DE CONHECIMENTO: Aprender a viver: sabedoria nas escolhas 

OBJETIVOS:  

 Compreender que toda escolha tem uma consequência.  

 Identificar atitudes que representam boas escolhas. 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Apresentar a música. (ANEXO 1) 

 Sensibilizar o grupo sobre o que são boas escolhas. 

 Articular o que são as boas escolhas com o cotidiano dos alunos. (ANEXO2) 

 Orientar a elaboração do quadro sobre as boas e más escolhas. (ANEXO 3) 

 Orientar a confecção da dobradura sugerindo que retirem palavras do quadro de boas e más 

escolhas. 
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AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Cantar a música. 

 Refletir sobre boas e más ações no cotidiano. 

 Compreender as boas e más escolhas relacionando ao seu dia a dia. 

 Realizar e interagir por meio da dobradura. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: em duplas 

ATIVIDADE AVALIATIVA: Completar o quadro das escolhas 

RECURSOS: som, texto xerocado, folhas. 

ATIVIDADES: 

ANEXO1 

Vamos cantar: 

É PRECISO SABER VIVER 

Compositores: Erasmo Carlos / Roberto Carlos 

 

Quem espera que a vida 

Seja feita de ilusão 

Pode até ficar maluco 

Ou morrer na solidão 

É preciso ter cuidado 

Pra mais tarde não sofrer 

É preciso saber viver 

Toda pedra do caminho 

Você pode retirar 

Numa flor que tem espinho 

Você pode se arranhar 

Se o bem e o mal existem 

Você pode escolher 

É preciso saber viver (Fonte: LyricFind) 

ANEXO 2 

Vamos conversar: 

a) Para você o que é saber viver? 

b) A música fala sobre escolhas. Quais são elas? 

 

Relacione cada verso ao sentido que ele representa: 
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(a) Toda pedra do caminho/Você pode 

retirar 

(   ) devemos ter cuidado com as 

consequências de nossas escolhas; 

(b) Numa flor que tem espinho/Você 

pode se arranhar 

(   ) precisamos sempre tentar e não desistir 

diante de obstáculos;  

ANEXO 3 

Complete o quadro: 

BOAS ESCOLHAS PARA MINHA VIDA MÁS ESCOLHAS PARA MINHA VIDA 

Exemplos: 

Diálogo  

Amor  

Paz  

 

Discussão  

Ódio  

Guerra  

2) Dobradura: 

 
www.passatempoespirita.com.br 
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PROPOSTA DE TRABALHO 10 – 3º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Formação Humana/ Ensino Religioso 

ANO: 3º  

OBJETO DE CONHECIMENTO: Cultura de Paz: importância do diálogo.  

OBJETIVOS:  

 Conscientizar sobre a importância desenvolver práticas de convivência 

 Perceber os benefícios da união e do diálogo nas ações do dia a dia.   

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Explicar a maneira que será realizada a dinâmica: Indicando o Caminho. (ANEXO1) 

 Propor uma roda de conversa para que os alunos exponham quais dificuldades e/ ou 

facilidades encontraram durante o percurso. 

 Posteriormente solicitar que os alunos expressem em apenas uma palavra como foi possível 

chegar ao final do obstáculo ou como seria mais fácil.  

 Listar as palavras no quadro. 

 Orientar os passos da dobradura da pombinha da paz e da construção do móbile. (ANEXO2) 

 Solicitar que os alunos escolham palavras do quadro e escreva nas dobraduras.  

 Expor os móbiles na sala ou no pátio. 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Participar da dinâmica. 

 Expor oralmente as dificuldade e facilidades que teve durante a realização do percurso. 

 Expressar em apenas uma palavra como foi possível realizar todo o percurso, ou a maneira 

que seria mais fácil. 

 Realizar a dobradura e a confecção do móbile. 

 Escolher as palavras que vai escrever em sua dobradura. 

 Apreciar os móbiles dos colegas. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA: círculo 

ATIVIDADE AVALIATIVA: Roda de conversa ao final da dinâmica.  

RECURSOS: objetos para o circuito (caixas, cones), lápis de cor, barbante, cartolina. 

ATIVIDADES: 

ANEXO1 
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Dinâmica Indicando o Caminho 

Essa dinâmica deve ser realizada em um espaço relativamente amplo: Crie um caminho 

com alguns obstáculos, que podem ser caixas ou outros objetos. Divida a turma em duplas e 

peça para que um dos integrantes atravesse, vendado, o caminho dos obstáculos; seguindo as 

instruções da sua dupla. O objetivo é chegar ao final do trajeto sem esbarrar em nada. 

O passo seguinte é trocar os papéis da dupla, mudando o circuito de obstáculos.  

Pode ser feito dois circuitos para que não haja muita demora na realização da dinâmica. 

Observe como os alunos se planejaram para realizar a tarefa em questão, se houve uma 

comunicação efetiva entre eles, o quanto a criança que estava vendada prestou atenção nas 

instruções do colega e quais conflitos houve durante a comunicação. 

A proposta tem como objetivo que os alunos trabalhem juntos por um objetivo que 

somente será alcançado com a união e o diálogo.  

 

ANEXO 2 

 

www.smartkids.com.br 
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PROPOSTA DE TRABALHO 10 – 3º ANO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Formação Humana/ Ensino Religioso 

ANO: 3º  

OBJETO DE CONHECIMENTO: Cuidando do planeta e da vida - Natureza: uma dadiva 

que deve ser cuidada. 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver atitudes de respeito, de cuidado e de responsabilidade com a natureza. 

 

AÇÕES DO PROFESSOR: 

 Apresentar o vídeo: Meio Ambiente - O planeta pede socorro (Turma da Mônica) 

https://youtu.be/s7wGAm-Ve3Y. 

 Abrir espaço para que os alunos se expressem livremente sobre a mensagem que o vídeo lhe 

transmitiu. 

 Fazer uma ligação entre o vídeo e as ações que são praticadas no ambiente onde o aluno vive 

(casa, escola, comunidade): Quais são semelhantes e quais são diferentes? 

 Separar a turma em dois grupos para que cada um construa um painel com ilustrações; 

recortes de palavras, frases ou figuras: 

 Grupo das atitudes positivas em relação ao Planeta. 

 Grupo das atitudes negativas em relação ao Planeta. 

 Mediar a socialização dos grupos. 

 Solicitar que os alunos listem por escrito as ações que a Escola está realizando para que haja 

cuidado e respeito com o meio ambiente. 

 Orientar as crianças na confecção de um brinquedo com materiais recicláveis. (solicitados 

previamente).  

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO: 

 Assistir o vídeo. 

 Expressar sua opinião sobre o tema apresentado no vídeo. 

 Pensar sobre as ações mostradas no vídeo e as atitudes que tomam no dia a dia. 

 Construir coletivamente o painel. 

 Socializar através da apresentação do painel. 

 Listar por escrito as ações que a Escola está realizando para que haja cuidado e respeito 

com o meio ambiente. 

 Construir um brinquedo com material reciclável. 
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ORGANIZAÇÃO DA SALA:  dois grupos. 

ATIVIDADE AVALIATIVA: Listar por escrito as ações que a Escola está realizando para que 

haja cuidado e respeito com o meio ambiente. 

RECURSOS: multimídia, cartolina, jornais e revistas, recicláveis. 

SUGESTÕES DE BRINQUEDOS: 

 

 

 

brinquedos+reciclados&biw=1600&bih=789&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sdXAf59tP27QqM%253A%252CWr1iWg

mANt8GuM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ-k_3eB_UeZNxhEFntoN-o83kuh 
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PROPOSTA DE TRABALHO 1 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Processos de miscigenação cultural 

OBJETIVOS 

 Compreender o significado de miscigenação; 

 Perceber através de imagens as diferenças entre as pessoas; 

 Conhecer algumas festas populares brasileiras e suas origens. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR(A) 

 Solicitar que os alunos façam a leitura silenciosa do texto “Miscigenação cultural”; 

 Questionar os alunos sobre o que eles entenderam sobre o significado de miscigenação, tendo 

como base o texto que eles leram silenciosamente e o conhecimento prévio sobre o assunto, 

deixar que os alunos se expressem e levantem suas hipóteses sobre o tema; 

 Depois realizar a leitura coletiva do texto “Miscigenação cultural” e explorar os conceitos e 

palavras desconhecidas pelos alunos. O(A) professor(a) poderá explorar os imigrantes que 

chegaram em nossa cidade e que fazem parte da nossa cultura (poloneses, ucranianos, libaneses, 

russos...), bem como, as contribuições de cada grupo em relação a culinária, tradições, músicas, 

arquitetura, profissão. O(A) professor(a) poderá exemplificar com vivências e tradições 

culturais específicas da comunidade escolar; 

 Após a leitura exploratória do texto, serão distribuídos aos alunos revistas, jornais, livros de 

recorte para que eles encontrem imagens de pessoas que representem essa diversidade do nosso 

povo. Depois os alunos descreverão as diferenças que podem ser visualizadas nas imagens. Se 

o(a) professo(a) preferir pode fazer a colagem no caderno de Desenho ou no caderno de 

Formação Humana; 

 Solicitar que os alunos compartilhem suas imagens e o que encontraram de diferenças entres 

elas (cor de pele, formato do olho, cor do cabelo, estilo de roupa, entre outros); 

 Realizar a leitura coletiva do texto sobre as “Festas” populares brasileiras. A leitura pode ser 

por fila, por grupo ou cada aluno lendo um trecho, conforme preferência do(a) professor(a). 

Durante a leitura o(a) professor(a) poderá parar e explorar com os alunos o significado de 

palavras desconhecidas, levantando as vivências dos alunos em relação a essas festas, expondo 

quais delas são vivenciadas na escola, mantendo sempre um ambiente de respeito em relação 

as crenças e valores individuais; 
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 Depois solicitar que os alunos respondam as questões propostas sobre o texto e façam um 

desenho para representar uma festa tradicional brasileira, colocando no desenho os principais 

elementos que representam essa festa. Se o(a) professor(a) preferir pode fazer essa ilustração 

no caderno de Desenho ou no caderno de Formação Humana; 

 Para encerrar o(a) professor(a) poderá pedir que alguns alunos apresentem suas respostas e 

mostrem seus desenhos, ou mesmo faça uma exposição de todos os desenhos para que todos 

possam observar o que os colegas produziram. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Realizar a leitura silenciosa do texto “Miscigenação cultural” tentando compreender o 

significado da palavra miscigenação levando em conta o texto e o conhecimento prévio sobre 

o assunto; 

 Participar oralmente sobre o que entendeu de miscigenação, podendo exemplificar com fatos 

vividos, ou presenciados, ou estudados em outras disciplinas; 

 Quando o(a) professor(a) solicitar  a leitura em voz alta o aluno deverá ler com entonação 

respeitando a pontuação e pausas no texto. Participar quando necessário da exploração oral do 

texto colaborando com o que já sabe ou conhece sobre o assunto; 

 Recortar imagens de pessoas que representam as diferenças do nosso povo. Depois descrever 

quais diferenças percebe nas imagens. O aluno poderá compartilhar a sua colagem e o que 

percebeu de diferenças. O aluno poderá acrescentar a sua lista algumas características que 

talvez tenha esquecido e através da apresentação dos colegas lembrou; 

 Realizar a leitura do texto sobre as “Festas” tradicionais brasileiras e participar com suas 

vivências, experiências e conhecimento sobre essas festas, contribuindo com a aprendizagem 

de seus colegas. Manter uma postura respeitosa frente a opinião de cada aluno sobre o tema; 

 Responder as questões sobre as festas tradicionais brasileiras e fazer um desenho para 

representar uma delas. Por fim, apresentar o que respondeu e o que desenhou aos colegas. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Em semicírculo. 

 

RECURSOS 

 Cópia dos textos; 

 Revistas, jornais ou livros para recorte; 

 Tesoura; 

 Cola; 
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 Caderno de Desenho ou de Formação Humana; 

 Lápis de cor 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura e interpretação do texto; 

  Colagem de imagens de pessoas;  

 Descrição das diferenças entre as imagens; 

 Desenho de uma festa popular brasileira. 

 

ATIVIDADES: 

 

MISCIGENAÇÃO CULTURAL 

Já ouviu falar em miscigenação? Pode 

parecer uma palavra estranha, mas nós 

brasileiros estamos bem acostumados com o 

que ela significa, veja se não é verdade…  

Miscigenação quer dizer mistura de 

etnias diferentes e são poucos os países com 

tanta variedade étnica como temos aqui no Brasil.                                            

Tudo começou em 1500, com a chegada dos europeus ao Brasil. Naquela época só existiam 

os índios em nosso país, e com a chegada dos europeus já ocorreu a primeira mistura de povos. 

Pouco tempo depois chegam os negros africanos, trazidos pelos portugueses para realizar trabalho 

escravo, então mais um povo para agregar valores e cultura diferenciada. Mais tarde ainda chegam 

árabes, japoneses, chineses, etc., formando a diversidade que é nosso povo atualmente. 

Dessa mistura surgiram tradições muito ricas e criativas, que variam bastante de uma região 

para outra do nosso país. 

                                   (Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/miscigenacao) 

1) Recorte de revistas ou jornais imagens de pessoas que retratem a miscigenação do povo 

brasileiro, cole no espaço a seguir: 
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2) Observe as pessoas nas imagens que você colou e faça uma lista das diferenças entre elas: 

 

 

 

 

 

 

Você percebeu que todos somos diferentes? Porém essas diferenças não estão apenas nos 

aspectos físicos, ou no modo como vestimos, as diferenças também estão nas histórias que ouvimos 

e contamos, nas brincadeiras que fazemos, nas crenças que temos, nos valores que nossos pais nos 

passam, nas músicas que cantamos... e tudo isso forma uma diversidade cultura muito rica, 

principalmente no nosso país que é formado por vários povos de culturas diferentes. Agora, vamos 

conhecer algumas tradições culturais brasileiras. 

 

FESTAS 

CARNAVAL 

 O Carnaval brasileiro nasceu da mistura de 

uma festa que os portugueses trouxeram para o Brasil, 

chamada Entrudo, e dos bailes de máscaras que 

aconteciam na Itália. Depois, no início do século XX, 

o Carnaval foi influenciado pelos ritmos e danças de 

origem africana. O Entrudo era uma festa de rua em que as pessoas brincavam atirando água, 

farinha, ovos podres e fuligem umas nas outras. Todo mundo que participava da brincadeira saía 

completamente sujo.  

 O Entrudo era uma festa que comemorava a entrada da primavera no hemisfério norte. Mais 

tarde, a Igreja Católica transferiu a festa para três dias antes da quaresma, que são os quarenta dias 

antes da Páscoa. Daí saiu o nome entrudo, que vem do latim introitus, que quer dizer entrada ou 

começo. No caso, a entrada da quaresma.  
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FESTAS JUNINAS 

 

 As festas Juninas nasceram na Europa, 

muitos séculos atrás, para comemorar o dia mais 

longo do ano. Depois, por volta do século VI, a 

Igreja Católica começou a organizar as festas 

“joaninas”, em homenagem a São João Batista. 

Essa comemoração ficou muito popular e, então, 

outros santos começaram a ser homenageados no mesmo mês. A festa de Santo Antônio passou a 

ser no dia 13 de junho, a de São João ficou no dia 24 e a de São Pedro, no dia 29.  

 Essas festas começaram nas áreas rurais, por isso a maioria das comidas típicas servidas são 

feitas com ingredientes encontrados facilmente até em plantações de quintal. O milho, por exemplo, 

aparece em pratos como o bolo de fubá, canjica. As roupas imitam as que as pessoas usavam nos 

sítios e fazendas. É tradição acender uma fogueira durante a festa e dançar a quadrilha. 

 

BUMBA-MEU-BOI 

 O Bumba-meu-boi é uma mistura de música, dança e 

teatro. O tema dessa festa é a morte e a ressureição de um 

boi. Na história, uma mulher grávida, a mãe Catirina, 

sente vontade de comer a língua de um boi. Seu marido, 

Pai Francisco, mata o boi mais bonito da fazenda onde 

trabalhava para satisfazer o desejo da esposa. O 

fazendeiro fica furioso, mas um pajé ressuscita o boi e Pai 

Francisco é perdoado.  

 Na festa, o boi é feito com uma armação revestida de miçangas, canutilhos, fitas e penas, 

tudo muito colorido. Uma pessoa fica dentro da armação e pula e dança no meio da multidão. 

 

FOLIA DE REIS 

 É a encenação da viagem dos reis 

magos à Belém, para conhecer o menino 

Jesus. No centro-sul do país, os três reis 

magos tornaram-se uma única figura, o 

Santo Reis. O desfile leva uma bandeira 

que muitos acreditam ter o poder de curar as pessoas. Geralmente, essa encenação sai às ruas no 

período que vai do Natal ao Dia de Reis, 6 de janeiro, passando de casa em casa.  

                                        (Almanaque Recreio. São Paulo: Editora Abril, 2003, p.90-91) 
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1) Quais dessas festas é comum no lugar onde você mora?  

______________________________________________________________________________ 

 

2) Você já participou de alguma dessas festas populares? Qual? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Escolha uma dessas festas e faça um desenho para representa-la.  

 

FESTA: .................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 1.1 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Processos de miscigenação cultural 

OBJETIVOS 

 Conhecer as principais brincadeiras folclóricas, sua origem e principais regras; 

 Vivenciar algumas brincadeiras folclóricas; 

 Brincar de Liga- ponto ortográfico; 

 Revisar a escrita de algumas palavras do cotidiano do aluno. 
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AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Assim como os outros textos o(a) professor(a) poderá imprimir para os alunos, passar no 

multimídia, copiar no caderno resumidamente ou explorar oralmente. Vale ressaltar, que se 

explorar oralmente é importante ao final da aula ter um registro no caderno, podendo ser um 

breve resumo do tema; 

 Explorar o texto oralmente com os alunos sobre as brincadeiras folclóricas que fazem parte do 

dia a dia deles, importante deixar os alunos relatarem as brincadeiras que conhecem, que 

brincam em casa ou que aprenderam com os seus pais e avós, bem como, as variações dessas 

brincadeiras e os diversos nomes que uma mesma brincadeira pode receber; 

 Escolha uma das brincadeiras folclóricas para vivenciar com os alunos, podendo ser uma 

brincadeira realizada no pátio ou quadra  (pega-pega, cabra-cega, esconde-esconde, peteca) ou 

em sala como a forca, Stop ou adedanha, bolinha de gude, cinco Marias. O importante é 

vivenciar as brincadeiras, se precisar peça ajuda ao (a) professor(a) de Educação Física para 

que em conjunto possa desenvolver na Educação Física algumas brincadeiras folclóricas. Pode-

se também construir as cinco Marias em sala, fazer uma peteca com material reciclável; 

 Por fim, propor a brincadeira do liga-pontos ortográfico. Organizar os alunos em duplas, 

distribuir a cada dupla uma cartela com pontos e tabela para escrever as palavras ditadas (pode 

ser feita essa tabela no caderno ou em uma folha de caderno) , uma lista de palavras para cada 

aluno (lembre-se que as listas devem conter palavras diferentes para que os alunos não copiem, 

vale ressaltar que nas atividades tem uma sugestão de lista, porém o(a) professor(a) podem 

fazer diversas listas de palavras, inclusive com palavras trabalhadas em sala, por exemplo, 

dígrafos, uso do m antes de p e b, uso do n, palavras com r inicial e entre vogais e com rr, 

dificuldades ortográficas...), cada aluno escolhe um lápis de cor para ligar seus pontos. Tire par 

ou ímpar para ver quem começa o jogo. O primeiro a jogar vai ditar uma palavra que tenha em 

sua tabela de palavras para o outro jogador, vai corrigir se foi escrito corretamente. Se o jogador 

escreveu corretamente terá direito de unir um ponto a outro (lembrando que só pode unir os 

pontos na horizontal e vertical) e assim sucessivamente sendo um de cada vez. Quando um dos 

jogadores fizer um traço que fecha um grupo de quatro pontos (formando um quadrado ou 

“caixa”) coloca sua inicial no seu interior. Vence o jogador que tiver fechado mais quadrados; 

 O professor deverá auxiliar as duplas durante o jogo para ver se entenderam a brincadeira e se 

estão fazendo a correção das palavras ditadas. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Os alunos deverão relembrar as brincadeiras de seu dia a dia, as que aprenderam na escola, com 

seus pais, avós, lembrar das regras e variações nos nomes e nas regras. Conhecer a história da 

Amarelinha que tem origem portuguesa e tem muitos outros nomes; 
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 Participar da(s) brincadeira(s) proposta pelo(a) professor(a) respeitando as regras, os colegas, 

sua vez de jogar e brincar; 

 Brincar de liga-pontos ortográfico, respeitando as regras, sua vez de jogar, seu colega, escrever 

corretamente as palavras ditadas por sua dupla. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Inicialmente vai depender da brincadeira escolhida pela professora para realizar com a turma; 

 Para o jogo de liga-pontos: em duplas. 

 

RECURSOS 

 Tabela com pontos; 

 Lista com palavras; 

 Tabela para escrever as palavras ditadas; 

 Lápis de cor; 

 Lápis de escrever. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Escrita correta das palavras no jogo do liga-pontos; 

 Correção das palavras escritas pelo colega. 

 

ATIVIDADES: 

BRINCADEIRAS  

 

 O tempo passa, mas as brincadeiras folclóricas não envelhecem! Transmitidas de geração 

para geração, elas sobrevivem ao tempo e são importantes elementos de nossa cultura, presentes 

até hoje na vida das crianças em todo o país. 

 Mesmo com modificações e variações regionais, as brincadeiras folclóricas continuam 

muito populares. A partir das brincadeiras, é possível fazer resgates sobre a história e a cultura 

brasileira. 

 A cultura brasileira, tão rica, reúne diversos tipos de brincadeiras. Confira algumas das 

brincadeiras folclóricas mais populares: 

  

AMARELINHA 
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 Trazida para o Brasil pelos portugueses, a amarelinha, ou academia, maré, sapata, avião e 

macaca, dependendo da região do Brasil, é uma das 

brincadeiras mais populares e práticas. Basta um pouco de 

espaço livre, giz ou graveto, caso seja na terra, uma pedrinha e 

pronto, já se tem todos os materiais para jogá-la.  

 

CORRE COTIA 

 Originário do Centro- Oeste, Corre Cotia é uma brincadeira que une pega-pega com ciranda, 

conhecida também como lenço-atrás. Sentadas e em roda, as crianças cantam a canção tema da 

brincadeira enquanto uma anda em círculo, com um lenço ou outro objeto na mão. 

 

Corre cotia, na casa da tia 

Corre cipó, na casa da vó 

Lencinho na mão caiu no chão 

Moça bonita do meu coração 

Posso jogar? Não! 

Ninguém vai olhar? Não! 

Joguei! 

  

 Terminada a música, quem está na roda fecha os olhos, enquanto o jogador que está em pé 

coloca, disfarçadamente, o lenço atrás de alguém. 

 Quando a criança percebe o lenço atrás dela, deve levantar e correr atrás de quem o colocou 

atrás dela, que deve tentar ocupar o lugar vazio. Se ele for apanhado, deve continuar com a tarefa 

de esconder o lenço. 

Temos também muitas outras brincadeiras que fazem parte do nosso dia a dia como 

esconde-esconde, pega-pega, a dança das cadeiras, soltar pipa, cabo de guerra, gato-mia, cabra-

cega, pular corda, passa anel, forca, Stop ou adedanha. 

(Fonte: https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-folcloricas/) 

 

*O melhor das brincadeiras folclóricas tradicionais é brincar. Por isso combine com seu professor 

algumas brincadeiras para você e sua turma fazerem em sala ou no pátio.  

 

1) Das brincadeiras folclóricas qual é a sua preferida? 

________________________________________________________________________ 
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2) Tem alguma das brincadeiras apresentadas que você não conhecia? 

________________________________________________________________________ 

3) Que tal brincarmos de liga-pontos? A brincadeira de liga-pontos é muito simples, para 

brincar você precisa de uma tabela com pontos, de uma tabela com palavras e de lápis 

colorido. Siga as orientações a seguir e boa sorte! 

 

Liga-pontos ortográfico 

*Organize a sala em duplas; 

*Cada dupla receberá um tabuleiro com pontos, uma tabela para escrever as palavras e duas folhas 

com listas de palavras; 

*Cada jogador escolhe uma cor de lápis de cor para unir seus pontos; 

*Tire par ou ímpar para ver quem começa o jogo; 

*O primeiro a jogar vai ditar uma palavra que tenha em sua tabela de palavras para o outro jogador, 

vai corrigir se foi escrito corretamente a palavra e se o jogador escrever corretamente terá direito 

de unir um ponto a outro (lembrando que só pode unir os pontos na horizontal e vertical) e assim 

sucessivamente sendo um de cada vez; 

* Quando um dos jogadores faz um traço que fecha um grupo de quatro pontos (formando um 

quadrado ou “caixa”) coloca sua inicial no seu interior; 

* Vence o jogador que tiver fechado mais quadrados. 

 

TABULEIRO COM PONTOS 
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SUGESTÃO DE PALAVRAS PARA SEREM DITADAS 

Jogador 1 

BONITO FELICIDADE VOLTAR 

MUITO REMÉDIO CHUVEIRO 

DESENHO BEIJO CORAÇÃO 

COMIGO DIA FESTA 

MINHA NOITE FAMÍLIA 

MÃE CENOURA IRMÃO 

MÃO LEGAL BOLO 

SAPO FUTEBOL MENOS 

 

Jogador 2 

GENTE ROSA ESTOJO 

JOGO CAVALO BORRACHA 

BOLA LAÇO NOVE 

SAPATEIRA VIDA URNA 

VACINA SOU CHURRASCO 

ERA COELHO AVENTURA 

NÃO QUANDO LUGAR 

DIREITO FILHA SIM 

 

TABELA PARA ESCRITA DAS PALAVRAS DITADAS 

Jogador(a): Jogador(a): 
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SUGESTÕES DE LEITURA 

BELINKY, Tatiana. Dez Sacizinhos. São Paulo: Ed. Paulina, 211. 

AZEVEDO, Ricardo. Armazém do Folclore. São Paulo: Ed. Ática, 2019. 

 

ANEXO 1 

CANTIGAS DE RODA 

1. Ciranda, Cirandinha 

Ciranda Cirandinha 

Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia vamos dar 

O Anel que tu me destes 

Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou 

Por isso dona (nome da criança) 

Faz favor de entrar na roda 

Diga um verso bem bonito 

Diga adeus e vá embora 

2. Atirei o Pau no Gato 

Atirei o pau no gato, tô 

Mas o gato, tô 

Não morreu, reu, reu 

Dona Chica, cá cá 

Admirou-se, se se 

Do berrô, do berrô, que o gato deu, Miau! 

 

3. Capelinha de Melão 

Capelinha de melão 

É de São João 

É de cravo, é de rosa, 

É de manjericão 

São João está dormindo 

Não acorda, não 

Acordai, acordai, 

Acordai, João! 

4. Escravos de Jó 

Escravos de Jó 

Jogavam caxangá 

Tira, bota, deixa ficar 

Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá 

Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. 

 

5. Peixe Vivo 

Como pode o peixo vivo 

Viver fora da água fria 

Como pode o peixe vivo 

Viver fora da água fria 

Como poderei viver 

Como poderei viver 

Sem a tua, sem a tua 

Sem a tua companhia 

Sem a tua, sem a tua 

Sem a tua companhia 

Os pastores desta aldeia 

Já me fazem zombaria 

Os pastores desta aldeia 

Já me fazem zombaria 

Por me verem assim chorando 

Por me verem assim chorando 

Sem a tua, sem a tua 

Sem a tua companhia 

Sem a tua, sem a tua 

Sem a tua companhia 

6. A Galinha do Vizinho 

A galinha do vizinho 

Bota ovo amarelinho 

Bota um, bota dois, bota três, 

Bota quatro, bota cinco, bota seis, 

Bota sete, bota oito, bota nove, 

Bota dez! 
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7. Borboletinha 

Borboletinha tá na cozinha 

Fazendo chocolate 

Para a madrinha 

Poti, poti 

Perna de pau 

Olho de vidro 

E nariz de pica-pau pau pau 

 

8. Meu Limão, Meu Limoeiro 

Meu limão, meu limoeiro 

Meu pé de jacarandá 

Uma vez, tindolelê 

Outra vez, tindolalá 

9. A Barata Diz que Tem 

A Barata diz que tem sete saias de filó 

É mentira da barata, ela tem é uma só 

Ah ra ra, iá ro ró, ela tem é uma só! 

A Barata diz que tem um sapato de veludo 

É mentira da barata, o pé dela é peludo 

Ah ra ra, Iu ru ru, o pé dela é peludo! 

A Barata diz que tem uma cama de marfim 

É mentira da barata, ela tem é de capim 

Ah ra ra, rim rim rim, ela tem é de capim 

A Barata diz que tem um anel de formatura 

É mentira da barata, ela tem é casca dura 

Ah ra ra , iu ru ru, ela tem é casca dura 

A barata diz que vai viajar de avião 

É mentira da barata ela vai de caminhão 

Ah ra ra , iu ru ru, ela vai de caminhão 

10. Alecrim 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

Foi meu amor 

Que me disse assim 

Que a flor do campo é o alecrim 

Foi meu amor 

Que me disse assim 

Que a flor do campo é o alecrim 

 

11. Cai, Cai Balão 

Cai cai balão, cai cai balão 

Na rua do sabão 

Não Cai não, não cai não, não cai não 

Cai aqui na minha mão! 

Cai cai balão, cai cai balão 

Aqui na minha mão 

Não vou lá, não vou lá, não vou lá 

Tenho medo de apanhar! 

12. Pirulito que Bate Bate 

Pirulito que bate bate 

Pirulito que já bateu 

Quem gosta de mim é ela 

Quem gosta dela sou eu 

Pirulito que bate bate 

Pirulito que já bateu 

A menina que eu gostava 

Não gostava como eu 

13. Pombinha Branca 

Pombinha branca o que está fazendo? 

Lavando roupa pro casamento 

Vou me lavar, vou me secar 

Vou pra janela pra namorar 

Passou um moço de terno branco, 

Chapéu de lado meu namorado 

Mandei entrar, mandei sentar 

Cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão 

14. Terezinha de Jesus 

Terezinha de Jesus deu uma queda 

Foi ao chão 

Acudiram três cavalheiros 

Todos de chapéu na mão 

O primeiro foi seu pai 

O segundo seu irmão 

O terceiro foi aquele 

Que a Tereza deu a mão 

Terezinha levantou-se 

Levantou-se lá do chão 

E sorrindo disse ao noivo 

Eu te dou meu coração 

Da laranja quero um gomo 

Do limão quero um pedaço 

Da morena mais bonita 
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Quero um beijo e um abraço 

 

15. Indiozinhos 

Um, dois, três indiozinhos 

Quatro, cinco, seis indiozinhos 

Sete, oito, nove indiozinhos 

Dez num pequeno bote 

Iam navegando pelo rio abaixo 

Quando um jacaré se aproximou 

E o pequeno bote dos indiozinhos 

Quase, quase virou. 

16. Se Essa Rua Fosse Minha 

Se essa rua 

Se essa rua fosse minha 

Eu mandava 

Eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas 

Com pedrinhas de brilhante 

Para o meu 

Para o meu amor passar 

Nessa rua 

Nessa rua tem um bosque 

Que se chama 

Que se chama solidão 

Dentro dele 

Dentro dele mora um anjo 

Que roubou 

Que roubou meu coração 

Se eu roubei 

Se eu roubei teu coração 

Tu roubaste 

Tu roubaste o meu também 

Se eu roubei 

Se eu roubei teu coração 

É porque 

É porque te quero bem 

17. O Cravo e a Rosa 

O cravo brigou com a rosa 

Debaixo de uma sacada 

O cravo saiu ferido 

E a rosa despedaçada 

O cravo ficou doente 

E a rosa foi visitar 

O cravo teve um desmaio 

E a rosa pôs-se a chorar 

A rosa fez serenata 

O cravo foi espiar 

E as flores fizeram festa 

Porque eles vão se casar 

18. O Sapo 

O sapo não lava o pé. 

Não lava porque não quer. 

Ele mora lá na lagoa, 

E não lava o pé 

Porque não quer 

Mas, que chulé! 

19. Marcha Soldado 

Marcha Soldado 

Cabeça de Papel 

Se não marchar direito 

Vai preso pro quartel 

O quartel pegou fogo 

A polícia deu sinal 

Acorda acorda acorda 

A bandeira nacional 

 

20. Na loja do Mestre André 

Foi na loja do Mestre André 

Que eu comprei um pianinho, 

Plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé, ai olé! 

Foi na loja do Mestre André! 

Foi na loja do Mestre André 

Que eu comprei um violão, 

Dão,dão,dão, um violão 

Plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé, ai olé! 

Foi na loja do Mestre André! 
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Foi na loja do Mestre André 

Que eu comprei uma flautinha, 

Flá, flá, flá, uma flautinha 

Dão,dão,dão, um violão 

Plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé, ai olé! 

Foi na loja do Mestre André! 

Foi na loja do Mestre André 

Que eu comprei um tamborzinho, 

Dum, dum, dum, um tamborzinho 

Flá, flá, flá, uma flautinha 

Dão, dão, dão, um violão 

Plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé, ai olé! 

Foi na loja do Mestre André! 

 

21. Fui no Tororó 

Fui no Tororó beber água não achei 

Achei linda Morena 

Que no Tororó deixei 

Aproveita minha gente 

Que uma noite não é nada 

Se não dormir agora 

Dormirá de madrugada 

Oh, Dona Maria 

Oh, Mariazinha, entra nesta roda 

Ou ficarás sozinha! 

Sozinha eu não fico 

Nem hei de ficar! 

Por que eu tenho o Pedro 

Para ser o meu par! 

22. Ai, Eu Entrei na Roda 

Ai, eu entrei na roda 

Ai, eu não sei como se dança 

Ai, eu entrei na "rodadança" 

Ai, eu não sei dançar 

Sete e sete são quatorze, com mais sete, vinte e 

um 

Tenho sete namorados só posso casar com um 

Namorei um garotinho do colégio militar 

O diabo do garoto, só queria me beijar 

Todo mundo se admira da macaca fazer renda 

Eu já vi uma perua ser caixeira de uma venda 

Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três pela terceira 

Lá se vai o meu benzinho, no vapor da cachoeira 

Essa noite tive um sonho que chupava picolé 

Acordei de madrugada, chupando dedo do pé 

23. A Canoa Virou 

A canoa virou 

Por deixá-la virar 

Foi por causa da Maria 

Que não soube remar 

Se eu fosse um peixinho 

E soubesse nadar 

Tirava a Maria 

Do fundo do mar 

A canoa virou 

Por deixá-la virar 

Porque se eu mergulho 

Eu vou me molhar 

Se eu fosse um peixinho 

Mas como eu não sou 

Não posso nadar 

E a canoa virou 

24. A Rosa Amarela 

Olha a Rosa amarela, Rosa 

Tão Formosa, tão bela, Rosa 

Olha a Rosa amarela, Rosa 

Tão Formosa, tão bela, Rosa 

Iá-iá meu lenço, ô Iá-iá 

Para me enxugar, ô Iá-iá 

Esta despedida, ô Iá-iá 

Já me fez chorar, ô Iá-iá (repete) 

 

25. Quem me Ensinou a Nadar 

Quem me ensinou a nadar 

Quem me ensinou a nadar 

26. Sapo-Cururu 

Sapo-Cururu 

Na beira do rio 

Quando o sapo canta, 
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Foi, foi, marinheiro, 

Foi os peixinhos do mar 

Foi, foi, marinheiro, 

Foi os peixinhos do mar 

Ó maninha, 

É que está com frio 

A mulher do sapo 

Deve estar lá dentro 

Fazendo rendinha, 

Ó maninha, 

Para o casamento 

27. Meu Galinho 

Há três noites que eu não durmo, o-lá-lá! 

Pois perdi o meu galinho o-lá-lá! 

Coitadinho, o-lá-lá! 

Pobrezinho, o-lá-lá! 

Eu perdi lá no jardim. 

Ele é branco e amarelo, o-lá-lá! 

Tem a crista vermelhinha, o-lá-lá! 

Bate as asas, o-lá-lá! 

Abre o bico, o-lá-lá! 

Ele faz qui-ri-qui-qui! 

Já rodei em Mato Grosso, o-lá-lá! 

Amazonas e Pará, o-lá-lá! 

Encontrei, o-lá-lá! 

Meu galinho, o-lá-lá! 

No sertão do Ceará. 

28. Marinheiro só 

Oi, marinheiro, marinheiro, 

Marinheiro só 

Quem te ensinou a navegar? 

Marinheiro só 

Foi o balanço do navio, 

Marinheiro só 

Foi o balanço do mar 

Marinheiro só. 

 

29. Pezinho 

Ai bota aqui 

Ai bota aqui o seu pezinho 

Seu pezinho bem juntinho com o meu 

E depois não vá dizer 

Que você se arrependeu! 

30. Vai abóbora 

Vai abóbora vai melão de melão vai melancia 

Vai jambo sinhá, vai jambo sinhá, vai doce, vai 

cocadinha 

Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do 

Juquinha 

Ele pula, ele dança, ele faz requebrado 

 

 

31. Roda pião 

O Pião entrou na roda, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

Sapateia no terreiro, ó pião! 

Mostra a tua figura, ó pião! 

Faça uma cortesia, ó pião! 

Atira a tua fieira, ó pião! 

Entrega o chapéu ao outro, ó pião! 

32. Caranguejo 

Caranguejo não é peixe 

Caranguejo peixe é 

Caranguejo não é peixe 

Na vazante da maré. 

Palma, palma, palma, 

Pé, pé, pé 

Caranguejo só é peixe, na vazante da maré! 

( Fonte: https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/) 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 2 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Os povos e o sagrado: cristianismo, judaísmo, hinduísmo, 

budismo – celebrações. 

OBJETIVOS 

 Refletir sobre questões que não podem ser respondidas pela ciência; 
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 Identificar a presença da religião entre os alunos da turma; 

 Perceber as diferentes formas de vivenciar ou não a religião; 

 Investigar sobre a participação ou não dos alunos em uma determinada religião e seus templos; 

 Construir uma tabela com os dados investigados; 

 Analisar os dados da tabela; 

 Compreender o Brasil como um país de muita diversidade religiosa; 

 Conhecer o histórico e princípios do cristianismo e judaísmo; 

 Refletir sobre o cristianismo e judaísmo semelhanças e diferenças. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Propor aos alunos as perguntas que não tem uma resposta correta ou determinada pelo 

conhecimento humano. Deixar que eles respondam cada um à sua maneira. Depois pedir aos 

alunos que compartilhem suas respostas. Questionar aos alunos se eles acharam fácil responder, 

se todas as respostas foram iguais, caso contrário porque isso ocorreu; 

 Realizar a leitura coletiva e exploratória sobre texto Religião, explorar o significado da palavra 

religião; 

 Solicitar que os alunos respondam as questões sobre se a família tem religião ou não e se 

frequenta ou não um templo religioso e qual seria esse templo. Pedir para os alunos 

compartilharem suas respostas mantendo sempre um clima de respeito e cordialidade entre eles. 

Anotar no quadro quantos alunos responderam que participam de uma religião e quantos não 

participam, quantos frequentam um templo e quantos não frequentam para que depois fique 

mais fácil para eles preencherem os dados da tabela. É importante ressaltar com os alunos as 

diferentes religiões que apareceram, templos, bem como, os alunos que a família não tem 

religião; 

 Cada aluno deve preencher a sua tabela com os dados coletados e analisar seus dados. Se for 

preciso retomar o conceito de metade; 

 Tendo como ponto de partida a diversidade religiosa da turma, realizar a leitura exploratória 

coletiva do texto “Diversidade religiosa”, levando em conta o respeito as diferenças religiosas 

e ressaltar que na turma existe essa diferença e que ela não interfere nos relacionamentos e 

amizades; 

 Conhecer através da leitura e atividades propostas o cristianismo e o judaísmo, realizar a leitura 

do texto sobre a história e valores do cristianismo, deixar os alunos se expressarem durante a 

leitura fazendo perguntas e falando suas vivências sobre o assunto. Durante a execução das 

atividades levantar com a turma as reflexões propostas e as respostas dadas por eles, refletir os 

valores pregados pelas duas religiões e que podem ser vivenciados mesmo por aqueles que não 
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tem uma religião ou não acreditam em um Deus, como o amor ao próximo, o respeito, a 

generosidade, a bondade; 

 Explorar as palavras desconhecidas pelos alunos, por exemplo, monoteísmo (um deus só) e 

politeísta (vários deuses), Pentateuco que do grego quer dizer “os cinco rolos” é composto pelos 

mesmos cinco primeiros livros da Bíblia (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio), 

entre os judeus é chamado de Torá (Torá é uma palavra hebraica com significado associado a 

ensinamento, instrução, ou literalmente Lei.); 

 Estabelecer com os alunos as semelhanças entre as duas religiões, tanto na origem como nos 

valores; 

 Auxiliar os alunos na montagem da casa com os valores que aprenderam com a família, essa 

atividade é importante para ressaltar que indiferente das nossas crenças somos criados dentro 

dos valores humanos de amor, respeito, bondade e que esses valores, assim como a religião, 

são passados de geração em geração. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Responder as questões propostas na primeira parte do texto “Religião”, levando em 

consideração o que sabe, conhece, supõem sobre as questões, não se preocupando com certo 

ou errado. Compartilhar com os colegas suas respostas, perceber se as respostas dadas pelos 

colegas foram iguais ou não; 

 Participar da leitura coletiva e exploratória do texto “Religião” percebendo que existe em nosso 

país uma grande diversidade religiosa devido aos imigrantes que aqui chegaram; 

 Responder as questões sobre a vida religiosa de sua família, templo que frequentam, 

respeitando a resposta e a diversidade religiosa da turma; 

 Completar a tabela com os dados coletados da turma e depois responder a análise desses dados, 

percebendo a quantidade de alunos que tem e que não tem religião e que frequentam ou não um 

templo, lembrar o conceito de metade; 

 Realizar a leitura coletiva do texto “Diversidade religiosa” levantando questões pertinentes ao 

texto, colaborando com vivências e conhecimento prévio sobre o assunto; 

 Conhecer o histórico e valores pregados pelo cristianismo e pelo judaísmo através da leitura do 

texto e das atividades propostas, reconhecer que os valores que elas pregam os alunos já 

vivenciam no seu dia a dia,  mesmo por aqueles que não tem uma religião ou não acreditam em 

um Deus, como o amor ao próximo, o respeito, a generosidade, a bondade; 

 Perceber as diferenças e semelhanças entre o cristianismo e o judaísmo; 

 Montar a casa de dobradura e escrever os valores que aprenderam com suas famílias, os quais, 

são muito semelhantes aos pregados por essas duas religiões. 
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ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Em semicírculo 

 

RECURSOS 

 Texto impresso e atividades impressos; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Lápis de cor; 

 Lápis de escrever. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura, interpretação e compreensão de texto;  

 Atividades sobre as religiões. 

 

ATIVIDADES 

RELIGIÃO 

TENTE RESPONDER AS PERGUNTAS A SEGUIR 

Quem criou o universo? 

 

Como surgiu a vida? 

 

O que acontece com as pessoas depois que morrem? 

 

*Compartilhe com os seus colegas suas respostas.  

 

 Foi fácil responder essas perguntas? A sua resposta foi igual à dos seus colegas? Por que 

será que as respostas dadas por você e seus colegas são diferentes? 

 Essas perguntas que todo mundo faz e que ninguém consegue responder com certeza, as 

religiões, cada uma a sua maneira, buscam responder e apontar alguns caminhos para os seres 

humanos. Só que as respostas geralmente não são do tipo que podem ser provadas pela ciência. 

Afinal, a ciência ainda não sabe, por exemplo, por que o universo foi criado, e mesmo se existe um 

porquê. Por isso se diz que a religião é uma questão de crença, uma questão de fé. 

 A palavra religião vem do latim religare e quer dizer ligar novamente: ligar deuses e 

homens. Em comum, todas as religiões procuram levar à paz e a boa convivência humana. 

(Almanaque Recreio. São Paulo: Editora Abril, 2003) 
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1) Você e sua família participam de alguma religião? Qual? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Vocês vão a um templo religioso (Igreja, Mesquita, Sinagoga, Centro, Terreiro)? Qual? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Compartilhe com seus colegas suas respostas e escute com a atenção as respostas deles. 

Depois responda: Todos os seus colegas participam da mesma religião ou frequentam os 

mesmos templos religiosos? ___________________________________ 

4) Vamos montar uma tabela com os dados coletados por sua turma nas perguntas anteriores: 

 Alunos que 

participam de 

alguma religião. 

Alunos que não 

participam de 

nenhuma religião 

Alunos que vão 

a um templo 

religioso 

Alunos que não 

vão a um templo 

religioso 

Quantidades  

 

   

 

5) Com base na tabela responda assinalando a resposta correta: 

 

a) Em relação aos alunos que participam de alguma religião é correto afirmar que: 

(   ) menos da metade dos alunos da turma participam de alguma religião. 

(    ) mais da metade dos alunos da turma participam de alguma religião. 

(    ) metade dos alunos da turma participam de alguma religião. 

 

b) Em relação aos alunos que não vão a um templo religioso é correto afirmar que: 

(   ) menos da metade dos alunos da turma vão a um templo religioso. 

(    ) mais da metade dos alunos da turma vão a um templo religioso. 

(    ) metade dos alunos da turma vão a um templo religioso. 

 

DIVERSIDADE RELIGIOSA 

 Atualmente é muito comum conhecermos 

pessoas de diferentes religiões e 

consequentemente, com tradições e hábitos 

diversificados decorrentes de suas crenças. 

 No ambiente escolar é importante 

conhecer e respeitar essas diferenças 

principalmente porque o objetivo principal das 
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religiões é transmitir os aspectos positivos dos seres humanos, relacionados aos princípios e 

valores, tendo sempre em mente a compreensão do outro.                                                                 (Imagem: 

http://conexao.cpb.com.br) 

 A nossa diversidade religiosa advém dos diferentes povos que aqui chegaram. 

No mundo são cinco as religiões predominantes e que também podemos encontrar em nosso 

país, cada uma com características específicas. Sendo elas: cristianismo, judaísmo, hinduísmo, 

budismo e islamismo. Lembrando que no Brasil temos também as religiões afro-brasileira que 

são todas aquelas que tiveram origem nas religiões tradicionais africanas, que foram trazidas 

para cá pelos negros, na condição de escravos, como o Candomblé e a Umbanda e as crenças 

indígenas também fazem parte da diversidade religiosa brasileira. 

( Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/religioes) 

 

CONHECENDO ALGUMAS RELIGIÕES 

CRISTIANISMO 

Para os cristãos, o fato mais importante foi o nascimento de um 

menino chamado Jesus. Isso teria acontecido em Belém, na Judéia, 

quando a Palestina pertencia ao Império Romano. Os cristãos 

acreditam que Jesus foi o Messias, palavra de origem hebraica que 

indica o representante de Deus anunciado ao povo judeu, que veio ao 

mundo para salvar os homens e falar de um reino que seria mais 

importante do que qualquer reino na terra: um reino dos céus, onde o 

próprio Deus seria o rei. É por isso que acrescentaram a palavra Cristo 

ao nome de Jesus. Em grego, Cristo significa a mesma coisa que 

Messias.  

Quando tinha 30 anos, Jesus Cristo começou a sua pregação, em que anunciava o amor e o 

perdão de Deus a todos os homens. A história cristã 

conta que, em suas peregrinações, Jesus realizava 

milagres, como a cura de doenças e a multiplicação 

de alimentos. Considerado perigoso pelos 

sacerdotes judeus da época, ele foi preso sob a 

acusação de pretender ser Deus. Foi julgado, 

condenado, morto ao ser pregado em uma cruz e 

depois sepultado. 
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Seus seguidores acreditam que, três dias depois de sua 

morte, Jesus voltou à vida (ressuscitou) e apareceu para seus 

amigos, encarregando-os de levar seus ensinamentos a todas as 

partes do mundo. Sua principal mensagem é de que o amor a 

Deus e a todos os seres humanos é a coisa mais importante da 

vida. 

Atualmente, o cristianismo é a religião mais praticada no mundo. Os cristãos dividem-se em 

católicos, ortodoxos e protestantes.  

(Almanaque Recreio. São Paulo: Editora Abril, 2003, p.197) 

 

Você sabia que... 

        O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia, que se divide em duas partes, 

o Antigo e o Novo Testamento?        

     O continente americano é o que tem o maior número de cristãos em 

todo mundo? 

        O cristianismo é uma religião monoteísta, porque crê em um único 

Deus? 

 

1) Você conhecia a história de Jesus Cristo? 

______________________________________________________________________________ 

2) Segundo o texto, qual é o ensinamento mais importante deixado por Jesus Cristo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Você acha importante o ensinamento deixado por Jesus Cristo? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Observe as cenas a seguir e assinale com um X as atitudes que expressam o ensinamento 

deixado por Jesus Cristo. 
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5) Cite e depois desenhe uma situação que você viveu ou presenciou que demonstrou o 

ensinamento deixado por Jesus Cristo de amor ao outro: 

Situação:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Ilustração 
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6) A seguir temos um mapa Mundi e seus continentes. Observe e pinte o continente que tem 

o maior número de cristãos: 

 

 

JUDAÍSMO 

Os judeus acreditam em um só Deus, que tudo sabe e tudo pode, que teria criado o mundo 

e os homens. Esse Deus teria feito um trato com os judeus, tornando-os o povo escolhido e 

prometendo-lhes uma terra santa. Por isso os judeus pregam que é preciso amar a Deus sobre todas 

as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. 

 Segundo a Torá, que é o nome dado pelos judeus ao 

mesmo livro que os cristãos chamam de Pentateuco, um 

homem chamado Abraão ouviu a voz de Deus pedindo-lhe 

que abandonasse seu país e fosse para a região onde hoje 

ficam Israel e os Territórios Palestinos. Dele descendem 

Isaque e seu filho Jacó. Os doze filhos de Jacó deram origem 

às doze tribos judaicas.  

 Devido a uma grande seca, Jacó e seus filhos viajaram para o 

Egito, onde havia alimentos. Lá seus descendentes foram 

transformados em escravos, até que Moisés, um judeu criado 

como filho por uma princesa egípcia, libertou-os. Os judeus 

voltaram então para a terra de onde haviam saído. Mas, ao 

longo da história, a região foi dominada por diversos povos 

conquistadores. 

 (Almanaque Recreio. São Paulo: Editora Abril, 2003, p.198) 
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Você sabia que... 

        Jesus Cristo, considerado o filho de Deus pelos cristãos, era judeu e 

quando foi crucificado na tabuleta no alto da cruz dizia em hebraico “O rei 

dos Judeus”? 

     O templo dos judeus se chama sinagoga? 

 

1) Após a leitura do texto sobre o judaísmo pinte os retângulos que representam elementos 

dessa religião: 

É MONOTEÍSTA 
O LIVRO SAGRADO É A 

BÍBLIA 

O LIVRO SAGRADO É A 

TORÁ 

É POLITEÍSTA 
PREGAM O AMOR A 

DEUS E AO PRÓXIMO 

PREGAM APENAS O 

AMOR A DEUS 

TEMPLO SAGRADO É A 

SINAGOGA 

SEUS FIÉIS SE REUNEM 

NAS IGREJAS 

FORAM ESCRAVOS NO 

EGITO 

 

2) Ao conhecer o cristianismo e o judaísmo escreva algumas semelhanças que podemos 

perceber entre eles: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Os judeus passam seus ensinamentos aos filhos através da oralidade. Contando para eles as 

histórias existentes na Torá e os princípios judaicos de amor a Deus, ao próximo e a toda 

sua criação. E você quais princípios e valores aprendeu em casa com seus pais ou 

familiares? Escreva-os no desenho da casa e depois monte-a conforme indicado. Lembre-

se de colorir. 
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PROPOSTA DE TRABALHO 2.1 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Os povos e o sagrado: cristianismo, judaísmo, hinduísmo, 

budismo – celebrações. 

OBJETIVOS 

 Conhecer o histórico e os valores pregados pelo hinduísmo e budismo; 
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 Ler uma lenda hindu e uma história budista; 

 Refletir sobre a lenda hindu e a realidade de cada aluno; 

 Ilustrar a história de Buda; 

 Realizar a compreensão e interpretação de uma história budista. 

 

AÇÕES DO(A) PROFESSOR(A) 

 Realizar a leitura coletiva e exploratória sobre o “Hinduísmo”, trabalhar o significado das 

palavras desconhecidas pelos alunos. Ressaltar durante a leitura os valores hindus como fazer 

ioga, rezar, ajudar os necessitados, a não violência, o respeito a todo tipo de vida (humana e 

natureza); 

 Assinalar na tabela as afirmativas que são próprias do hinduísmo como forma de revisão; 

 Ler coletivamente a lenda “O esconderijo” que faz parte da cultura hindu e depois refletir com 

os alunos as questões sobre a lenda, deixando que eles falem suas suposições e seu entendimento 

sobre o texto de maneira organizada, sendo um de cada vez e respeitando a fala um dos outros. 

Por fim, provocar nos alunos uma autoanálise sobre os sentimentos, memórias e pessoas 

especiais e alegres que têm dentro de si, solicitar que escrevam dentro do coração; 

 Realizar a leitura coletiva e exploratória sobre o “Budismo”, trabalhar o significado das palavras 

desconhecidas pelos alunos, ressaltar os valores pregados pelo budismo; 

 Solicitar que os alunos ilustrem a história de vida de Sidarta, depois faça uma exposição para 

os colegas apreciarem as ilustrações feitas. Descobrir na atividade de corta letras uma crença 

budista, auxiliar os alunos a encontrarem a mensagem escondida nessa atividade; 

 Ler coletivamente a história de “Sidarta e o cisne” e depois deixar que os alunos realizem a 

compreensão e interpretação da história, solicitar que os alunos compartilhem suas respostas. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Participar da leitura exploratória, tirando dúvidas e colaborando com conhecimento prévio sobre 

o assunto; 

 Revisar o texto lido assinalando as afirmativas que tratam do hinduísmo; 

 Participar da leitura coletiva da lenda hindu, refletindo sobre os ensinamentos trazidos por ela, 

compartilhar com os colegas a sua percepção, esperando sua vez de falar e respeitando a fala 

dos colegas. Realizar uma autoanálise sobre os sentimentos, momentos e pessoas especiais que 

guarda dentro de si depois escrever dentro do coração o que pensou; 

 Ler e participar da exploração do texto sobre o budismo, tirando dúvidas e colaborando com 

conhecimento prévio sobre o assunto; 
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 Ilustrar a história de vida do Sidarta, usando a criatividade e expressão artística. Conseguir 

decifrar uma crença budista cortando as letras solicitadas, executando a atividade com atenção 

e foco para não cortar letras erradas; 

 Realizar a leitura da história budista “Sidarta e o cisne”, a compreensão e interpretação do texto, 

levantando os ensinamentos trazidos pela história e compartilhe suas respostas com os colegas, 

respeitando a sua vez de falar e as respostas dos colegas. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Em semicírculo 

 

RECURSOS 

 Impressão dos textos e atividades; 

 Lápis de cor; 

 Lápis de escrever. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura, compreensão e interpretação de texto; 

 

ATIVIDADES    

 

HINDUÍSMO 

 O hinduísmo é a terceira religião com maior número de 

praticantes, maioria na Índia. Seus ensinamentos influenciam 

bastante a organização da sociedade indiana. 

 Os seguidores do hinduísmo acreditam em vários deuses 

(politeísta) e na reencarnação. Segundo o hinduísmo, os seres 

humanos morrem e renascem várias vezes. Ao longo de muitas 

vidas, eles têm a oportunidade de evoluir, até chegar a um estágio 

em que se une a Brahma que é a realidade suprema. Existem várias 

formas de acelerar esse processo: praticar diferentes tipos de ioga, 

rezar ou recitar mantras (frases que contêm um nome divino), 

ajudar os necessitados, visitar os lugares sagrados etc. Muitos 

seguidores adotam dietas vegetarianas, pois a cultura hindu prega a não violência e acredita que 

onde há vida, há alma. O respeito à vida é extremo. Outros abrem mão dos bens e prazeres 

materiais.  

 
(Imagem da internet – Brahma) 
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 No hinduísmo, existem milhares de deuses e deusas. Mas os sábios afirmam que todos eles 

são apenas diferentes formas de um mesmo e único Deus. Dos vários deuses, três se destacam: 

Brahma, o criador; Vishnu, o preservador e Shiva, o destruidor. Criação, preservação e destruição 

são os três momentos da atividade divina.       

      (Almanaque Recreio. São Paulo: Editora Abril, 2003, p.200)                          

Você sabia que... 

        A vaca é um animal sagrado para o hinduísmo e que podem circular 

pelas cidades sem seres incomodadas? 

     Acredita-se que o hinduísmo é a crença mais antiga do mundo? 

    O livro sagrado dos hindus é o Veda que é composto de quatro volumes 

escritos em versos? 

 

1) Com base no texto sobre o hinduísmo leia as afirmativas a seguir e assinale SIM para as 

que se referem ao hinduísmo e NÃO para as que não se referem ao hinduísmo. 

AFIRMATIVA SIM NÃO 

É uma religião monoteísta.   

É a religião que tem o maior número de seguidores no mundo.   

É uma religião politeísta.   

Acredita na reencarnação.   

Prega a violência contra os animais.   

Prega o amor a todos os seres vivos.   

O livro sagrado é a Torá.   

Brahma é a realidade suprema.   

O livro sagrado é o Veda.   

É uma crença muito nova, surgiu há pouco tempo.   

Praticam ioga e recitam mantras.   

Acreditam que Jesus Cristo é filho de Deus.   

Tem como patriarca Abraão.   

Acreditam que a vaca é boa para dar leite e alimentar a população.   

 

2) A antiga cultura indiana foi o berço do hinduísmo, de muitas filosofias e, principalmente, 

narrativas sábias como essa lenda que você vai ler agora: 
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O esconderijo 

Conta uma velha lenda hindu que outrora todos os homens eram deuses, mas abusaram de 

tal modo da sua natureza divina que Brahma, o Senhor dos deuses, decidiu retirar-lhes esse poder 

divino e escondê-lo em lugar onde lhes fosse impossível encontrá-lo.  

O problema, contudo, era encontrar esse esconderijo.  

 Brahma convocou, pois, todos os deuses menores a fim de resolver este problema, e a 

sugestão que eles lhe deram foi enterrar a divindade do homem bem no fundo da terra. Mas Brahma 

respondeu-lhes que isso não seria suficiente pois o homem escavaria a terra e acabaria por 

reencontrar a sua natureza divina. Então os deuses sugeriram que se atirasse para o fundo do mar a 

natureza divina do homem. E de novo Brahma lhes respondeu que, mais tarde ou mais cedo, o 

homem exploraria as profundezas do mar e a recuperaria. 

Os deuses menores já não sabiam que outros lugares 

poderiam existir, quer na terra quer no mar, onde o homem 

não conseguisse chegar um dia. Então Brahma disse: 

- Vamos fazer o seguinte com a natureza divina do 

homem: vamos escondê-la bem no fundo de si mesmo, pois 

será esse o único lugar onde o homem nunca a irá procurar. 

E desde esse dia, segundo conta a lenda, o homem 

tem percorrido e explorado o mundo, subido às montanhas 

mais altas e descido às grandes profundezas da terra e do 

mar, sempre à procura do que está dentro de si próprio. 

(Imagem e texto retirados de: https://www.nowmaste.com.br/lenda-hindu/ ) 

 

REFLETINDO SOBRE O TEXTO 

1) Na sua opinião o que os homens fizeram de errado para Brahma decidir retirar suas naturezas 

divinas? 

2) Você acha que Brahma escondeu a natureza divina num lugar seguro? Justifique sua resposta. 

3) Segundo os hindus tudo que procuramos para sermos felizes está dentro de nós. Agora cada 

um vai pensar o que tem dentro do coração que faz bem (amor, carinho, compreensão, afeto, 

alegrias, satisfação, esperança, família, animais de estimação, amigos, professores, momentos 

felizes...) 

 

*Escreva dentro do coração somente o que gostaria que continuasse ali.  
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BUDISMO 

  A história do budismo começa com o 

nascimento do príncipe indiano Sidarta 

Gautama, por volta do século VI a.C. De 

acordo com a tradição, até os 29 anos, ele foi 

criado dentro de um palácio, sem ter contato 

com nenhuma dificuldade ou sofrimento. 

Quando saiu, ficou tão chocado com a miséria 

e o sofrimento que viu, que passou a buscar, 

por meio da meditação e do jejum, uma explicação para os males do homem.     

                                     (Imagem da internet)                                                        

 Segundo a crença budista, um dia, sentado sob uma figueira, ele teve a revelação de quatro 

verdades.  

1ª - Diz que o sofrimento existe; 

2º - Diz que o sofrimento tem causas: o apego, a aversão e a indiferença, que são diferentes formas 

de ignorância.  

3ª - Diz que é possível eliminar as causas do sofrimento; 

4ª - Ensina os oito caminhos para eliminar as causas do sofrimento: compreensão correta, 

pensamento correto, palavra correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção 

correta e meditação correta. 

 O príncipe Sidarta, a partir dessas revelações, tornou-se um Buda, ou seja, alguém que é 

considerado um guia espiritual e não um deus. 
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 O budismo originou-se a partir do hinduísmo. E o hinduísmo, por sua vez, considera que 

Buda é uma encarnação de Vishnu, o protetor do mundo. Os ensinamentos de Buda falam da 

reencarnação e de como superar o sofrimento e atingir a evolução total do espírito. 

(Almanaque Recreio. São Paulo: Editora Abril, 2003, p.200) 

 

1) A história de Sidarta é muito interessante. Que tal ilustrarmos as principais partes da sua 

vida? Faça um desenho para cada situação vivida por Sidarta: 

 

Foi criado dentro de um palácio, 

sem ter contato com nenhuma 

dificuldade ou sofrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Quando saiu, ficou tão chocado 

com a miséria e o sofrimento 

que viu. 

 

 

 

 

 

 

 

Passou a buscar, por meio da 

meditação e do jejum, uma 

explicação para os males do 

homem. 

 

 

 

 

 

 

 

Um dia, sentado sob uma 

figueira, ele teve a revelação de 

quatro verdades 
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2) Risque as letras X, Y, Z, H, J, K, W e X  e descubra uma crença budista, escreva nas linhas 

abaixo as palavras que sobraram: 

KYSEGUNDOHYJAWCRENÇAHXJBUDISTAHYXWOHZWXXSOFRIMENTOKTEMX

XYYWKXXALGUMASXHKCAUSASXYZOYJHAPEGOJHK,AWWZYAVERSÃOWJHE

XHAINDIFERENÇA,XKJQUEYJHSÃOXXYHDIFERENTESWXFORMASWXDEHWKI

GNORÂNCIAXKJH. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) O budismo tem histórias extremamente interessantes, fáceis de entender e com mensagens 

profundas para as crianças. Leia uma dessas histórias: 

 

Sidarta e o cisne 

Sidarta era o filho de um rei. Quando ele era pequeno, um sábio disse 

que seria um grande rei, mas que um dia abandonaria o palácio para ajudar os 

outros. Preocupado com isso, o pai o seguia de perto e desde criança o levou 

para ter aulas com os melhores professores do reino.  

Sidarta gostava muito dos animais, principalmente de cuidar deles. Um 

dia ele encontrou um cisne ferido por uma flecha. Enquanto cuidava do 

animal, seu primo Devadatta apareceu e lhe disse que a ave era dele. Depois de uma discussão, 

finalmente decidiram consultar o rei para encontrar uma solução. 

Ambos contaram sua versão do ocorrido. Sob o olhar perplexo de todos no palácio, um 

homem idoso sugeriu que o animal preferiria ficar com quem o salvou, e não com quem quis matá-

lo. Nesse momento, Devadatta se deu conta de que os animais também têm sentimentos: eles podem 

sofrer e amar. 

Então, o cisne foi curado e, assim que pode voar de novo e voltou para sua família.  

(Fonte: https://soumamae.com.br/3-contos-budistas-para-criancas/ ) 

 

1) Responda de acordo com a história “Sidarta e o cisne”: 

a) O que o sábio disse sobre o destino de Sidarta? 

(   ) Que ele seria uma criança estudiosa. 

(   ) Que ele abandonaria o palácio para cuidar dos outros. 

(   ) Que ele salvaria um cisne da morte. 

(   ) Que ele seria filho de um rei. 
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b) No trecho “Sob o olhar perplexo de todos no palácio, um homem idoso sugeriu que o 

animal preferiria ficar com quem o salvou. ” A palavra em destaque significa: 

(    ) alegre   (   ) triste  (    ) medroso  (   ) abismado 

 

c) A história termina quando 

(   ) Devadatta descobre que os animais tem sentimentos. 

(   ) Sidarta leva o caso do cisne para o rei. 

(   ) o cisne é curado e volta para a família. 

(   ) o pai de Sidarta o leva para ter aula. 

 

d) O que você aprendeu com a história de “Sidarta e o cisne”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

SUGESTÕES DE VÍDEO 

 

1) O Sagrado – Todas as crenças – disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=l5PcWRcmIy4. 

duração de 10 min - traz o ponto de vista de vários líderes religiosos sobre aspectos importantes da 

nossa sociedade. 

2)  Religiões: O que é  judaísmo?  - disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=A2maFJcIzEc – duração de 1:49 min – o vídeo mostra os 

principais pontos da religião judaica. 

3) O que é o hinduísmo – disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=xKaVDoVDNVc&list=PL_BW-

Ve_j8UnaLxeOzXXNv2YJlH2P2BTZ – duração de 2:02 min – o vídeo mostra os principais 

pontos da religião hinduísta. 

4) O que é budismo? – disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=03AcsYQl7tY&list=PL_BW-

Ve_j8UnaLxeOzXXNv2YJlH2P2BTZ&index=2  - duração de 1:54 min. – vídeo mostra os 

principais pontos da religião budista. 

5) O que é cristianismo? – disponível em https://www.youtube.com/watch?v=E4scF3LjRsg – 

duração de 2:14 min. – vídeo mostra os principais pontos da religião cristã. 
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6) Religiões do Mundo – Histórias Animadas – disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=iCOj-gCynlY&list=PLC0C42F398F2916D3 – São vários 

episódios que relatam a história de vidas dos criadores das principais religiões, cada episódio 

tem a duração média de 14min. Os episódios trazem “A vida de Buda, “A vida de Maomé”, 

“A vida de Jesus Cristo”, “Moisés e a ceia de Páscoa”, entre outros. 

 

SUGESTÕES DE LEITURA 

 

BRENMAN, Ilan. As 14 pérolas da Índia. Goiânia: Ed. Escarlate. 

BRENMAN, Ilan. As 14 pérolas Budista. Goiânia: Ed. Escarlate. 

PROPOSTA DE TRABALHO 3 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Expressões do sagrado na humanidade (Celebrações e locais 

sagrados) 

OBJETIVOS 

 Conhecer o significado de lugar e de lugar sagrado; 

 Compreender a relação entre os lugares sagrados das diferentes religiões e os acontecimentos 

históricos; 

 Identificar a história, características e função dos lugares sagrados; 

 Apresentar algumas celebrações e rituais realizados nos lugares sagrados; 

 Conversar sobre o respeito aos lugares sagrados  

 Completar a cruzadinha como forma de revisão do tema estudado. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Introduzir o conceito de lugar, diferenciando de espaço (Entende-se por espaço qualquer local, 

independente de identificação ou familiaridade, é qualquer porção da superfície terrestre. No 

espaço estamos vulneráveis, no lugar nos sentimos acolhidos e seguros.). Após a diferenciação 

sobre lugar e espaço, convide os alunos a pensarem em um lugar onde se sentem seguros e/ou 

é muito importante para eles, depois solicite que eles ilustrem esse lugar. Por fim, peça para os 

alunos mostrarem o lugar que desenharam e os que quiserem falar podem relatar porque esse 

lugar é importante ou especial. Acolher os sentimentos, emoções, histórias que esse lugar 

representa para cada um dos alunos. Manter um ambiente acolhedor e respeitoso; 
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 Dar início a leitura exploratória e coletiva do texto sobre os “Lugares sagrados – Cidades 

sagradas”. Ler um trecho e explorar com os alunos o que eles sabem sobre o assunto, tirar suas 

dúvidas, manter sempre um ambiente de respeito em relação a outras religiões, desmistificar, 

quando necessário, alguns preconceitos que podem aparecer durante a exploração do texto. 

Durante a exploração do texto o(a) professor(a) pode mostrar imagens dos lugares com ajuda 

do multimídia; 

 Após a leitura exploratória solicitar que os alunos respondam as questões sobre quais locais já 

tinha ouvido falar, e qual achou mais interessante. Depois discutir com eles a questão proposta 

na atividade três “Por que devemos respeitar os lugares sagrados de todas as religiões? ”. 

Organizar como serão realizadas as falas, incentivar a escuta ativa dos alunos quando os colegas 

falam, manter sempre o respeito e não utilizar palavras ofensivas. Propor para eles algumas 

perguntas complementares: Será que gostaríamos de chegar no nosso lugar sagrado e estar 

destruído, pichado ou com pessoas proferindo palavrões e ameaças? O que o meu lugar sagrado 

representa para mim?; 

  Por fim, organizar a sala em duplas para que em conjunto completem a cruzadinha. As 

respostas estão todas no texto lido e explorado em sala. Dessa forma os alunos farão a revisão 

dos principais pontos do assunto. Fazer a correção coletiva da cruzadinha. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Conhecer o conceito de lugar, diferenciando de espaço. Pensar no seu lugar preferido, levando 

em conta os sentimentos e histórico desse lugar. Realizar o desenho desse lugar especial. 

 Acompanhar a leitura exploratória coletiva do texto “Lugares sagrados – Cidades sagradas”. 

Ler em voz alta quando solicitado, acompanhar silenciosamente quando o colega estiver lendo, 

participar através de perguntas pertinentes ao texto ou com experiências ou histórias que 

conheça sobre o tema. Compreender a relação entre os lugares sagrados e seu histórico, bem 

como, a função desses lugares para os peregrinos; 

 Responder as questões propostas após a leitura. Participar ativamente da conversa sobre o 

respeito aos lugares sagrados de todas as manifestações religiosas, se colocando no lugar dos 

outros fieis que muitas vezes tem seu lugar sagrado depredado, pichado e desrespeitado. Saber 

ouvir os colegas e respeitar as opiniões diferentes da sua, mesmo que não concorde; 

 Em duplas, completar a cruzadinha como forma de revisão do tema estudado. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Em semicírculo no início da aula; 

 Para cruzadinha em duplas. 

 

207



 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

RECURSOS 

 Lápis de cor; 

 Lápis de escrever; 

 Cruzadinha impressa; 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura e compreensão do texto; 

 Questões sobre o tema; 

 Cruzadinha. 

 

ATIVIDADES 

LUGARES SAGRADOS 

Lugar - é o espaço familiar para o sujeito, é o local onde se dão suas relações diárias, onde existe 

afeto e identificação particular, onde sua história acontece.  

1) Feche seus olhos e pense num lugar onde você gosta muito de estar, um lugar onde você se 

sente seguro e feliz, pode ser uma casa, um quarto, um canto, um campo, uma árvore. 

Agora, represente esse lugar através de um desenho: 
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 Com certeza o lugar ilustrado é muito importante para você, faz parte da sua história e é 

cercado de afetividade. Mas apesar desse lugar ser especial para você ele não é um lugar sagrado. 

Então, o que torna um lugar Sagrado? 

 O lugar Sagrado é a identificação e o valor atribuído a ele, ou seja, onde ocorreram 

manifestações culturais religiosas, por exemplo, o lugar onde nasceu ou morreu um determinado 

líder religioso, onde foram construídos templos de adoração, igrejas, cemitérios, catacumbas, 

criptas ou mausoléus, onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino. Assim, os lugares 

Sagrados são simbolicamente onde o Sagrado se manifesta. 

 Agora, vamos conhecer alguns lugares sagrados e as celebrações ali realizadas de algumas 

religiões. 

 

Cidades sagradas 

 As cidades sagradas têm, por alguma razão, em sua vida cotidiana, uma forte ligação com 

o sagrado. 

 Religiões como o Catolicismo, o Budismo, o Hinduísmo e o Islamismo estimulam seus 

adeptos a empreenderem peregrinações aos lugares sagrados, porque segundo essas tradições, a 

prática da peregrinação religiosa pode trazer resultados positivos para a vida espiritual dos adeptos. 

As pessoas que viajam aos lugares sagrados, motivadas geralmente pela fé e devoção são chamadas 

de peregrinos ou romeiros.   

Um dos lugares sagrados mais visitados no mundo é a cidade de Jerusalém. Três tradições 

religiosas atribuem grande valor espiritual a esta cidade, são elas: Judaísmo, Cristianismo e 

Islamismo (mulçumanos).  

Jerusalém, a maior cidade de Israel, é o local onde foi construído o templo de Salomão. 

Salomão foi um dos mais importantes reis judeus. 

 Muitos cristãos peregrinam até Jerusalém porque foi nesta cidade que Jesus fez grande 

parte de suas pregações.  

  Para os muçulmanos é o local por onde passou o profeta Maomé e onde está o terceiro mais 

importante santuário do Islã. 
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(Imagem de Jerusalém -  Guia do Estudante. Ed. Abril) 

 

Meca no Oriente Médio 

 

(Imagem:https://iqaraislam.com/meca/) 

É considerada pelos muçulmanos uma cidade 

sagrada e, por isso, muito importante para sua 

religiosidade. Ela é o lugar em que nasceu o profeta 

Muhammad (Maomé) que é considerado o último 

grande profeta do islamismo, foi ele que escreveu o 

Alcorão, livro Sagrado dos mulçumanos. Lá os 

mulçumanos vestem roupas brancas e fazem vários 

rituais próprios da religião como ao entrar na 

Grande Mesquita de Meca o peregrino efetua o 

tawaf, que consiste em realizar sete voltas à Kaaba 

no sentido contrário aos ponteiros do relógio (cada 

volta é chamada de shawt, sete ashwat constituem 

o tawaf). Durante as sete voltas o muçulmano 

efetua orações.  

Roma na Itália 

 

(Imagem:https://rotadeferias.com.br/destino/roma-

e-vaticano/) 

Roma é considerada o centro do Catolicismo. 

Juntamente com as basílicas romanas, os principais 

ícones são as catacumbas situadas na bacia do 

Mediterrâneo que atraem desde o início do 

cristianismo milhares de peregrinos devotos dos 

mártires da igreja. Há um incentivo adicional para 

a viagem até Roma em busca de benefícios 

espirituais, principalmente as indulgências (perdão 

dos pecados) papais nos anos de Jubileu (festas). Lá 

210

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kaaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indulg%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jubileu_(catolicismo)
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/jerusalem-e-a-capital-de-israel-ou-dos-palestinos/&psig=AOvVaw16mVi1--1lk9SoeQgX3jfT&ust=1585445432658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCihNOCvOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://iqaraislam.com/meca/&psig=AOvVaw12OsZr6__VCOYkMN8Nl0ot&ust=1585446513450000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDn0taGvOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://araraunaturismo.com.br/destinations/roma-vaticano/&psig=AOvVaw3qXFtT1622MeznlMz7lOao&ust=1585446666167000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiZ752HvOgCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

os peregrinos participam de missas, orações, 

procissões e, alguns quando recebem uma graça 

como a cura de uma doença, um casamento, pagam 

suas promessas durante a peregrinação. 

Benares na Índia 

 

(Imagem:https://en.wikipedia.org/wiki/Varanasi) 

 Considerado o lugar mais sagrado de peregrinação 

para os hindus. Milhões de pessoas vão para lá com 

a intenção de purificar-se nas águas sagradas do Rio 

Ganges ou espalhar as cinzas dos parentes falecidos 

em suas águas. Para os hindus morrer em Banares é 

a maior bênção, quem morre aí alcança a definitiva 

libertação da roda de nascimentos e mortes. 

Acreditam que a divindade Shiva escolheu Benares 

para ser a sua morada na Terra.    

 

Lhasa no Tibete 

 

Palácio de Potala 

(Imagem: 

https://www.chinalinktrading.com/blog/lhasa-

capital-regiao-autonoma-tibete/) 

Lhasa é a  capital do Tibete, país vizinho da Índia. 

Em 1950 quando foi anexado a China, Lhasa era o 

centro político e religioso, e residência do mais 

importante líder espiritual dos budistas tibetanos, 

Dalai Lama, é um lugar sagrado de peregrinação 

para os seguidores do Budismo. Possui vários 

templos, o principal é o templo Jokhang, que fica 

num bairro da cidade, recebe muitas visitas de 

peregrinos. Os peregrinos ao visitarem os templos 

prostram-se ao chão, tocam com os dedos os 

objetos do templo, as imagens de seus mestres, 

porque acreditam que por meio deste gesto recebem 

as bênçãos que necessitam.  

 

Jerusalém – Muro das Lamentações 

 

O Muro localizado na área ocidental de Jerusalém 

vem lembrando há milênios a vitória de Roma sobre 

os judeus. Hoje ele é cultuado como o recanto mais 

sagrado do Judaísmo, pois é o último vestígio do 

segundo templo judaico, edificado após a 

destruição do anterior, construído por Salomão. No 

ano 20 a.C. Segundo os hebreus, porém, este muro 

só permaneceu em pé graças a uma promessa de 
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(Imagem:http://thaviajando.com.br) Deus, que lhes garantiu a preservação de pelo 

menos uma parcela do Templo, como emblema da 

união deste povo com Deus. Na era bizantina os 

judeus podiam visitar as ruínas do Templo uma vez 

ao ano, no dia que lembrava a destruição deste 

tabernáculo, quando então eles choravam e 

lamentavam a destruição do Templo, o que levou 

este recanto a ser conhecido como o Muro das 

Lamentações. O hábito de rezar ao pé do Muro e de 

depositar papéis com súplicas e desejos dos fiéis 

nos vãos desta parede tem sido cultivado ao longo 

de vários séculos. 

 

 Outros lugares sagrados 

 Em muitas religiões os lugares sagrados podem ser um rio, como o rio Ganges para os 

hindus, ou o lugar onde ocorrem as celebrações 

como, por exemplo, o Terreiro que é um lugar 

sagrado para as tradições afro-brasileiras, esse 

nome é atribuído aos locais de culto. São, desta 

forma, sagrados tanto quanto os locais de culto 

de qualquer outra designação religiosa. Quando 

os africanos foram trazidos para o Brasil contra 

sua vontade, tiveram que forçosamente 

abandonar tudo aquilo que para eles fazia 

sentido, sua terra natal, locais sagrados, familiares, etc. Uma das formas de resistência foi procurar 

manter sua adoração a Olorum (Criador), além de outras divindades.                                                

Portanto, os terreiros de Umbanda e Candomblé, além de serem lugares sagrados, são 

também locais de resistência e preservação cultural.  

Para os indígenas toda a natureza é sagrada. 

Em geral, eles sempre procuraram relembrar os 

antepassados e reviver suas histórias, assim como 

cuidar da natureza, dádiva da Mãe Terra. Para eles, 

lugar sagrado é o local onde se vive. Portanto, as 

matas, os rios, as montanhas, a terra e tudo que 

nela habita fazem parte de um todo entendido 
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como sagrado e por isso merece adoração, respeito e preservação. 

Uma das reivindicações das comunidades indígenas Kaingang, do Toldo Chimbangue, em 

Santa Catarina, é que seus cemitérios têm que estar na área de proteção e preservação, chamada 

“reserva indígena”, pois, por meio do solo sagrado onde se encontram os corpos dos seus ancestrais, 

existe a possibilidade de um encontro com sua história. Cada povo indígena possuía crenças e 

rituais religiosos diferenciados. No entanto, todas as nações indígenas acreditavam nas forças da 

natureza e nos espíritos dos antepassados. O pajé é o responsável por transmitir estes 

conhecimentos aos habitantes indígenas. Algumas comunidades indígenas enterravam os corpos 

dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde além do cadáver ficavam os objetos pessoais.  

 

PARA REFLETIR 

Com tudo que aprendemos devemos entender que é preciso conviver com as diferenças. A 

verdade não pertence a ninguém, cada um está certo dentro daquilo que considera correto em 

sua crença. A verdade está em parte dentro de cada um de nós. O mais importante é o respeito 

pelo que cada pessoa considera sagrado. O Brasil é um país multiétnico, com uma grande 

diversidade religiosa e, para convivermos em harmonia, não devemos desconsiderar, muito 

menos agredir, qualquer pessoa que pertença ou não a determinada tradição religiosa. 

 

(Ensino Religioso: diversidade cultural e religiosa / Paraná. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de 

Educação. - Curitiba: SEED/PR., 2013.) 

 

1) Você tinha ouvido falar em algum desses lugares? Se sim, qual? 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Qual desses lugares você achou mais interessante e por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Converse com os colegas sobre a seguinte questão: “Por que devemos respeitar os lugares 

sagrados de todas as religiões? ” Lembre-se: 

 Esperar sua vez para falar; 

 Escutar com atenção e respeito quando o colega estiver falando; 

 Falar com clareza e respeito a todas as manifestações religiosas. 
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4) Preencha a cruzadinha com as informações retiradas do texto: 

 

1. É chamado de ..........................o espaço familiar para o sujeito, é o local onde se dão suas 

relações diárias, onde existe afeto e identificação particular, onde sua história acontece.  

2. É a cidade sagrada para três grandes religiões (Cristianismo, judaísmo e islamismo). 

3. . Milhões de hindus vão purificar-se nas águas sagradas do Rio ......................... ou espalhar 

as cinzas dos parentes falecidos em suas águas. 

4. Jerusalém, a maior cidade de Israel, é o local onde foi construído o templo de 

......................... o qual foi um dos mais importantes reis judeus. 

5. . Nome dado as pessoas que viajam aos lugares sagrados, motivadas geralmente pela fé e 

devoção. 

6. Cidade sagrada para os mulçumanos. 

7. É a capital do Tibete, lugar onde morou Dalai Lama, um grande líder budista. 

8. Muitos cristãos peregrinam até Jerusalém porque foi nesta cidade que .......................... fez 

grande parte de suas pregações. 

9. Para os indígenas toda a .............................. é sagrada. 

10. Cada povo ............................... possui crenças e rituais religiosos diferenciados. 

11. A cidade de ...................................é considerada o centro do Catolicismo.  

12. Profeta do islamismo que escreveu o Alcorão. 

13. . Hoje ele é cultuado como o recanto mais sagrado do Judaísmo, foi construído por Salomão. 

14. O .................................. é um lugar sagrado para as tradições afro-brasileiras. 

15. A cidade de .................................na Índia é o lugar mais sagrado de peregrinação para os 

hindus. 

1        L               

2        U               

3        G               

4        A               

5        R               

6        E               

7        S               

        *               

8        S               

9        A               

10        G               

11        R               

12        A               

13        D               

14        O               

15        S               
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SUGESTÃO DE VÍDEO 

Especial: Jerusalém é sagrada para diferentes religiões - disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2O0XZ-5xw – duração de 4:51 min. Esse vídeo traz 

imagens de Jerusalém e os cultos e crenças das três religiões que tem Jerusalém com cidade 

sagrada. 

PROPOSTA DE TRABALHO 3.1 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Expressões do sagrado na humanidade (Celebrações e locais 

sagrados) 

OBJETIVOS 

 Conhecer os principais templos sagrados de diferentes religiões; 

 Identificar os templos sagrados do bairro onde está inserida a comunidade escolar; 

 Confeccionar um jogo da memória com os templos sagrados e suas respectivas manifestações 

religiosas. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Dar início a leitura exploratória e coletiva do texto “Templos sagrados”. Ler um trecho e 

explorar com os alunos o que eles sabem sobre o assunto, tirar suas dúvidas, manter sempre um 

ambiente de respeito em relação a outras religiões, desmistificar, quando necessário, alguns 

preconceitos que podem aparecer durante a exploração do texto. Durante a exploração do texto 

o(a) professor(a) pode mostrar imagens dos templos com ajuda do multimídia com mais 

variedade de imagens. É importante explorar a arquitetura dos locais sagrados, se tem imagens 

ou não, se tem tapetes ou não, se são grandes ou pequenos, a simplicidade ou a ostentação dos 

grandes templos, entre outros aspectos que julgar pertinente ao tema; 

 Incentivar os alunos a pesquisarem os nomes dos templos sagrados do bairro onde se encontra 

a comunidade escolar. Pedir como tarefa que os alunos pesquisem junto aos familiares o nome 

completo do templo que frequenta e a qual religião pertence, para os alunos que não frequentam 

nenhum templo, podem escrever o nome e a religião de um templo que tenha conhecimento. 

Solicitar que completem a ficha com as informações pesquisadas e o desenho do templo para 

que depois seja apresentada e colocada em exposição. Essa pesquisa é importante para que os 

alunos possam perceber os diferentes templos religiosos que existem em um local pequeno 

como o bairro e que todos podem viver em harmonia apesar das diferenças, outro ponto 
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importante é verificar que os cristãos podem professar a sua fé em Cristo de múltiplas maneiras, 

pois o cristianismo se ramifica em diversas manifestações religiosas; 

 Organize a exposição da pesquisa realizada com os alunos no mural da escola ou em outro 

espaço que considerar interessante; 

 Se for possível, organizar uma visita ao meio para conhecer um templo próximo a escola. 

Agendar o dia e o horário com o responsável pelo templo para que ele possa estar junto contando 

um pouco sobre o espaço sagrado e tirando as dúvidas dos alunos. Mandar para casa a 

autorização de saída com os alunos. Após a visita faça um texto coletivo sobre o que observaram 

e o que aprenderam sobre o templo visitado; 

 Confeccionar o jogo da memória relacionando os templos a religião que pertencem, depois da 

confecção brincar com o jogo. Desta forma os alunos vão memorizando o nome dos templos e 

suas respectivas religiões. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Acompanhar a leitura exploratória coletiva do texto “Templos sagrados”. Ler em voz alta 

quando solicitado, acompanhar silenciosamente quando o colega estiver lendo, participar 

através de perguntas pertinentes ao texto ou com experiências ou histórias que conheça sobre 

o tema; 

 Pesquisar o nome e religião de um templo sagrado do bairro, preencher a ficha e fazer o desenho 

desse templo. Apresentar para turma o resultado da pesquisa; 

 Participar do estudo do meio de maneira respeitosa, fazendo perguntas, descobertas sobre o 

templo visitado. Contribuir com a construção do texto coletivo sobre a visita realizada; 

 Confeccionar o jogo da memória e depois jogar com um colega para memorizar o templo e a 

religião a qual pertence. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Em semicírculo no início da aula; 

 Para o jogo da memória em duplas. 

 

RECURSOS 

 Lápis e cor; 

 Tesoura; 

 Cartolina; 

 Cola; 

 Impressão do jogo da memória. 
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ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura e compreensão de texto; 

 Pesquisa sobre um templo do bairro; 

 Texto coletivo; 

 Confecção do jogo da memória. 

 

ATIVIDADES 

TEMPLOS SAGRADOS 

Os templos são construídos para abrigar e reunir os seguidores da tradição religiosa. Para 

adentrar ao templo é necessário conhecer certas regras, como as purificações, tirar ou não os 

sapatos, colocar ou não o véu (mulheres), colocar ou não algo sobre a cabeça (homens) etc. O 

templo representa a ligação do ser humano com o sagrado e é nele que cada pessoa pode entrar em 

contato com a divindade. 

 

Budismo 

Os Budistas tanto podem fazer as suas devoções nos templos ou em suas casas, reservando 

um cômodo ou um quarto onde é colocado o oratório com a estátua de Buda, velas e incenso. O 

oratório doméstico permite a oração diária quando a família recita, diante do altar, as orações para 

renovar o compromisso com Buda, com seus ensinamentos e com a comunidade budista.  

  

Chagdud Gonpa Khadro Ling (Três Coroas – RS) 

(Imagem: Carlos Varela) 

Templo Budista Chen Tien (Foz do Iguaçu – PR) 

(Imagem: VisiteFoz/Reprodução) 
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Interior do Mosteiro zen Morro da Vargem – Espírito Santo 

(Imagem:https://www.blogdaarquitetura.com/conheca-os-fantasticos-templos-budistas-do-brasil/) 

Cristianismo 

A partir do século III d.C., os cristãos, começaram a reunir-se em locais públicos 

construídos para adorar e louvar a Deus. As construções se diferenciam entre catedrais, igrejas e 

pequenas capelas.  

Os templos cristãos se diferenciam uns dos outros de acordo com a sua identidade religiosa. 

Por exemplo: nas Igrejas Católicas é comum encontrar no seu interior o Batistério, lugar reservado 

para as celebrações do batismo cristão, enquanto que em outras Igrejas Cristãs, como as Batistas e 

as Pentecostais, o batismo é celebrado fora do templo, em piscinas, rios, represas ou lagos, quando 

os seguidores já possuem idade adulta. 

 

 

Catedral Nossa Senhora Santana - Ponta Grossa – PR Igreja 

(Imagem: http://www.pontagrossa.pr.gov.br) 
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1ª Igreja Batista Independente (fachada e interior)  - Ponta Grossa -PR 

(Imagem: http://www.helpk.com.br/index.php?route=product/product&product_id=348) 

 

Hinduísmo 

Um templo hindu é uma casa simbólica, sede e corpo da divindade. É uma estrutura 

projetada para reunir seres humanos e deuses, usando o simbolismo para expressar as ideias e 

crenças do hinduísmo. O simbolismo e a estrutura de um templo hindu estão enraizados nas 

tradições védicas, empregando círculos e quadrados. 

 

Templo de Akshardham -Nova Deli, Índia, sendo o maior templo hindu do mundo. 

( Imagem: https://br.pinterest.com/pin/59743132545079073/) 

 

Islamismo 

 

 Aproximadamente no ano 610 d.C. (depois de Cristo), Muhammad (Maomé), numa noite, 

isolado numa gruta, ouviu uma mensagem do anjo Gabriel, onde Deus ordenava-lhe que 
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combatesse os pagãos e que todos deixassem de adorar ídolos e aceitassem o Deus da revelação 

como o único e verdadeiro. Após dez anos, Muhammad (Maomé) definiu melhor a doutrina de sua 

religião, reuniu os primeiros fiéis e construiu o primeiro Templo: a Mesquita.  

 A partir de então, os seguidores de Muhammad (Maomé) além de fazer suas orações em 

casa, procuraram se reunir na Mesquita, onde, além de orar, encontram-se para saber das notícias, 

trocar informações e oferecer apoio mútuo. Sexta-feira é o dia escolhido para a comunidade 

islâmica se reunir na Mesquita para orar e aprofundar-se em questões sociais, políticas e morais. 

Todas as mesquitas têm o salão das orações com pouquíssimo mobiliário. O chão é todo 

forrado de tapete, por isso todas as pessoas que visitam ou que aí vão para orar entram descalças, 

deixando os calçados fora do salão.  

  

Mesquita Zahir – Alor Setar, Malásia Mesquita Nasir al-Mulk (interior da Mesquita)– 

Shiraz, Irã 
(Imagem: https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/as-mesquitas-mais-sagradas-e-belas-do-mundo/) 

 

Judaísmo 

Sinagoga é o local de culto da religião judaica. Tem como objeto central a Arca da Torá. 

Os serviços religiosos da sinagoga são realizados todos os dias, desde que se forme um quórum, 

sendo que algumas vezes o culto envolve leituras da Torá, cujos rolos são retirados da Arca e 

transportados até o púlpito. 

  

Grande Sinagoga – Budapeste na Hungria 

(Fachada e ao lado interior) 

(Imagem: https://www.tudosobrebudapeste.com/atividades/visita-guiada-sinagoga-budapeste) 

(Ensino Religioso: diversidade cultural e religiosa / Paraná. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência 

de Educação. - Curitiba: SEED/PR., 2013.) 

220

https://www.tudosobrebudapeste.com/atividades/visita-guiada-sinagoga-budapeste


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

1) Vamos conhecer os templos do nosso bairro. Cada aluno vai pesquisar com sua família o 

nome completo do templo que frequenta e a qual religião pertence, se não frequenta nenhum 

vai escrever o nome de um que conhece no bairro, lembre-se cite somente os templos do 

bairro. Depois preencha a ficha a seguir: 

Aluno(a):                                                                                              Ano/Turma: 4º 

Professora:                                                                                             Data:........./.........../........ 

Nome do templo: 

Religião: 

Desenho da fachada do templo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) No dia combinado com professora apresente a sua pesquisa para turma. Depois façam uma 

exposição dos trabalhos realizados para as outras turmas. 

3) Se for possível combine com seu professor a visita a algum templo sagrado do seu bairro, 

para que vocês possam conhecer os detalhes do lugar e a representação do sagrado que há 

nele. Depois escreva um texto coletivo contando sobre como foi essa visita e o que aprendeu 

com ela. 

4) Vamos fazer um jogo da memória sobre os templos sagrados.  

 Recorte as fichas a seguir e cole numa cartolina para ficar mais resistente; 

 Se reúna em duplas ou trios; 

 Vire todas as cartas para baixo, de modo que não seja possível enxergar as informações 

contidas nelas; 

 Escolha quem vai começar a jogar; 
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 O jogador deverá encontrar o par dos templos sagrados e a qual religião pertence; 

 Se você virar duas cartas que não tem relação entre si, deve-se virá-las novamente e passa 

a vez para o outro colega. Se você acertar a dupla de cartas, ganha-se o direito de virar mais 

duas cartas e assim sucessivamente até que erre; 

 Ganha o jogo quem tiver o maior número de cartas. 

 

MESQUITA 

ISLAMISMO 

 

SINAGOGA 

JUDAÍSMO 
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TEMPLO NO TIBETE 

BUDISMO 

 

IGREJA 

CRISTIANISMO 

 

TEMPLO NA ÍNDIA 

 

HINDUÍSMO 
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NATUREZA 

INDÍGENAS 

 

TERREIRO 

RELIGIÕES AFRO-

BRASILEIRAS 

 

SUGESTÃO DE VÍDEO 

Five – Cinco crianças, cinco religiões, (quase) cinco minutos – disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hQRdLtB2mwk – duração de 4:32 min. Esse vídeo traz a 

preparação de 5 crianças para irem aos seus lugares sagrados e fazerem suas orações, rezas, rituais. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

KELLEHER, Victor. Onde está Deus?. São Paulo: Ed. FTD, 2008. 

 

REFERÊNCIA 

Ensino Religioso: diversidade cultural e religiosa / Paraná. Secretaria de Estado da Educação. 

Superintendência de Educação. - Curitiba: SEED/PR., 2013. 
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PROPOSTA DE TRABALHO 4 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Ritos religiosos 

OBJETIVOS 

 Diferenciar rito de ritual; 

 Conhecer alguns rituais/ritos e suas funções representativas no cotidiano pessoal, familiar e 

comunitário; 

 Caracterizar os rituais/ritos de iniciação e passagem, litúrgicos, comemorativos ou festivos, 

mortuários e de cura nas diferentes tradições religiosas; 

 Pesquisar sobre os rituais/ritos realizados pelos alunos e seus familiares; 

 Aprofundar o conhecimento nos rituais/ritos não comuns ao nosso contexto (indígenas, afro-

brasileiros, judaicos, hindus, budistas); 

 Confeccionar um cartaz sobre ritos religiosos. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Para dar início ao conteúdo ritos e rituais sagrados o(a) professor(a) vai propor aos alunos que 

pintem as imagens que trazem alguns rituais/ritos que eles já participaram ou vivenciaram. 

Lembrando que os que eles participaram pode ter sido como convidados (casamento, velório), 

e os vivenciados são aqueles que aconteceram com eles (batismo, aniversário). Pedir aos alunos 

que compartilhem os ritos/rituais que já participaram ou vivenciaram, como foi, em que local, 

sentimentos que surgiram, impressões; 

 Realizar coletivamente a leitura exploratória do texto “Ritos e rituais religiosos”. É importante 

o(a) professor(a) ressaltar que fazemos rituais diariamente, nem sempre com propósito 

religioso, mas que fazem parte da nossa cultura e sociedade (higiene pessoal ao acordar, lavar 

as mãos antes de comer, tomar banho diário), bem como,  os celebrativos como aniversários, 

cantar o parabéns, desfiles cívicos, cantar o hino, hastear a bandeira, entre outros; 

 Explorar no texto as palavras desconhecidas, podendo solicitar aos alunos que busquem no 

dicionário as palavras que eles não conhecem. Ressaltar a diferença entre rituais e ritos, dando 

exemplos para que os alunos possam compreender essa diferença; 

 Caracterizar os diferentes tipos de ritos: celebrativos os quais podem ter o mesmo sentido entre 

diferentes religiões, mas são comemorados em datas diferentes, ou são comemorados no 

mesmo dia, mas tem sentidos e propósitos diferentes; de iniciação ou passagem; litúrgicos; 

comemorativos ou festivos; ritos mortuários e de cura; 
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 Propor a pesquisa de vários tipos de ritos que cada aluno vivencia em sua religião. Importante 

levantar a hipótese de ter alguns alunos que não participam de nenhuma religião, neste contexto 

o(a) professor(a) deverá incentivar os alunos a pesquisarem junto com a família, vizinhos, 

internet rituais que já ouviram, ou participaram, ou conhecem por meio de pessoas conhecidas. 

Essa pesquisa é importante para conhecermos a realidade que cada aluno vive, bem como, 

perceber a diversidade de ritos e rituais incluídos em nossa sociedade. Explicar como será a 

pesquisa, o que ela deve contemplar, data de entrega e dia de apresentação; 

 No dia determinado organizar a turma para apresentação dos trabalhos. É importante que todos 

os alunos apresentem. Não é necessário o aluno expor todos os ritos pesquisados, mas que ao 

menos apresente um dos ritos que pesquisou. Ajudar os alunos em sua oralidade, tom de voz, 

postura de apresentação; 

 Para finalizar a atividade de pesquisa o(a) professor(a) poderá organizar uma exposição do 

conteúdo pesquisado para os alunos, podendo expor os trabalhos em um painel ou como ficar 

melhor dentro da sua realidade; 

 A proposta de fazer um cartaz com rituais não comuns a nossa realidade é fazer com que o 

aluno vá além do que vivencia ou participa, para que esse conhecimento possa aumentar a sua 

visão sobre o assunto e ao conhecer outras realidades possa, também, respeitar as diferenças e 

desmistificar alguns preconceitos. Portanto é importante escolher rituais indígenas, das 

religiões afro-brasileiras, do hinduísmo, budismo, judaísmo, islamismo, entre outros. Em anexo 

tem algumas sugestões de rituais em diversas religiões, porém o(a) professor(a) pode escolher 

outras que achar pertinentes a sua realidade. Para esse trabalho o(a) professor(a) deverá dividir 

a turma em grupos (o número de participantes vai depender do número de alunos, do espaço 

disponível), depois entregar aos grupos uma folha com alguns rituais (se a escola dispor de 

laboratório de informática o(a) professor(a) pode levar os alunos para realizarem a pesquisa no 

computador em sites já pré determinados e pesquisados pelo(a) professor(a)) onde os alunos do 

grupo farão a leitura  do texto e marcar as partes importantes. O(A) professor(a) deverá auxiliar 

os grupos nessa marcação, pois os alunos se basearão nesses trechos marcados para escreverem 

no cartaz. Por fim, os alunos deverão organizar o que escreverão e como farão o cartaz, nesse 

momento é de suma importância o acompanhamento direto do(a) professor(a) para orientar os 

alunos em relação a margem, marcação de linhas para escrita, tamanho de letra, escolha de 

imagens ou desenhos para ilustrar o cartaz, etc; 

 Após o cartaz estar pronto os alunos farão a apresentação dos ritos que estudaram. É importante 

incentivar a participação de todos os integrantes do grupo na apresentação de modo que cada 

um fale ao menos um elemento do cartaz. O(A) professor(a) deverá manter um ambiente 

tranquilo, respeitoso. 
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AÇÕES DO ALUNO 

 Na primeira atividade proposta o aluno deverá encontrar dentre as imagens apresentadas as 

situações que ele já participou ou já vivenciou e pinte para destaca-las; 

 Participar da leitura coletiva e exploratória do texto, lendo quando solicitado, escutando quando 

os colegas estiverem lendo, levantar questionamentos, dúvidas sobre o assunto, bem como, 

contribuindo com conhecimento prévio sobre o assunto, pesquisando palavras desconhecidas; 

 Entender a diferença entre rituais e ritos, conhecer os tipos de ritos e os vários ritos existentes 

nas diversas religiões; 

 Realizar a pesquisa sobre os ritos realizados pelo aluno e sua família, após a pesquisa realizada, 

na data determinada pelo(a) professor(a) , apresentar para a turma alguns ritos presentes em sua 

pesquisa. Escutar com respeito e atitude de acolhida os rituais realizados pelos colegas, 

desmistificar alguns preconceitos existentes; 

 Em grupo o aluno deverá produzir um cartaz com alguns rituais das religiões não comuns a 

nossa realidade. Trabalhar com o grupo de maneira respeitosa, focada, com capricho e 

dedicação, cumprindo sua função no grupo. Ler o texto e anotar as partes principais, junto com 

os colegas determinar o que vai ser escrito no cartaz, quem escreverá, quais ilustrações terão. 

Por fim, dividir o que cada um do grupo vai falar na hora da apresentação do cartaz. Importante 

ajudar os colegas com mais dificuldade. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Primeiro momento em semicírculo; 

 Para confecção do cartaz em grupo. 

 

RECURSOS 

 Folha impressa com o desenho dos rituais para o aluno pintar; 

 Lápis de cor; 

 Lápis e escrever; 

 Cartolina; 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Pesquisa sobre os rituais da sua religião; 

 Confecção do cartaz sobre alguns rituais. 
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ATIVIDADES 

1) Pinte somente as imagens que trazem situações que você já participou ou já vivenciou: 

 

Batismo 
 

Eucaristia 

 

Oração voltado para Meca 

 

 

Rituais indígenas 

 

Orações judaícas 

 

Casamento  
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Velório 

 

 

Meditação budista 

 

Festa de aniversário 
 

Hastear a Bandeira e cantar o Hino 

Nacional 

 

2) Compartilhe com os colegas o que você coloriu, conte um pouco desse momento que você 

participou ou vivenciou. 

 

RITOS E RITUAIS RELIGIOSOS 

 

As imagens que você pintou na atividade anterior se referem aos ritos e rituais que você já 

participou ou já vivenciou. E você sabe o que são ritos e o que são rituais? 

O cotidiano de qualquer sociedade humana é permeado de rituais não só os de caráter 

religioso, como também os de caráter secular, ou seja, aqueles desvinculados do sentido religioso, 

como os rituais cívicos, entre outros. Os rituais cívicos são aqueles ligados ao culto da pátria, por 

exemplo: o canto do Hino Nacional, o hasteamento da Bandeira, o desfile no Dia da Pátria. Temos 

também os rituais sociais e culturais, como as festas de aniversários, chá de bebê, chá de panela, 

despedida de solteiro. Os ritos e rituais religiosos estão muito presentes na nossa sociedade. 

 Os rituais religiosos são cerimônias compostas por uma série de ritos. Essas cerimônias são 

elaboradas e reelaboradas pelas tradições para celebrar momentos importantes na vida dos adeptos 
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de uma determinada religião (nascimento, casamento, iniciação para a idade adulta ou para uma 

determinada função, morte, entre outros).  

Os ritos são gestos simbólicos que expressam uma crença, um desejo, uma intenção, uma 

saudação, entre outras finalidades. 

 Por meio dos rituais religiosos, as pessoas buscam externar a fé e seus anseios espirituais, 

bem como ressignificar e explicar o sentido da vida ou das experiências com as quais se deparam 

no dia a dia.  

 

As datas celebrativas para as religiões 

A datas celebrativas de acontecimentos ligados a tradições religiosas, ou os chamados 

feriados religiosos são considerados rituais. 

Um evento histórico pode ter uma data de celebração diferente para as religiões como, por 

exemplo, o Natal cristão católico e alguns grupos evangélicos celebram o nascimento de Cristo no 

dia 25 de dezembro, já os cristãos ortodoxos no dia 7 de janeiro. 

Eventos históricos podem ter diferentes significados dependendo da religião. Como a 

Páscoa, que para vários grupos cristãos é a celebração da ressurreição de Cristo, mas para os judeus 

é a celebração do êxodo, a saída da escravidão do Egito para a liberdade. 

 

Tipos e exemplos de rituais religiosos 

 

1. Iniciação ou passagem:  nos rituais de passagem as pessoas celebram a mudança de uma fase 

da vida para outra, como, por exemplo, rituais de iniciação para vida adulta nas sociedades 

tribais, batismo cristão, crisma, casamento a comemoração do nascimento de bebês entre os 

indígenas, Bar Mitzvah e Bat Mitzvah no Judaísmo, feitura na Umbanda e Candomblé. 

2. Litúrgicos: são as cerimônias de culto que acontecem nas diferentes tradições religiosas, 

carregados de sentido comunitário, devocional, adorativo, identitário e doutrinário. Este ritual 

padroniza o estilo de culto de cada tradição religiosa como, por exemplo, o culto evangélico, 

missa, novena, procissões, gira na Umbanda, o ritual do chamado Puja no Hinduísmo. 

3. Comemorativos ou festivos: Natal, Páscoa, Corpus Christi, Marcha para Jesus, Diwali — festa 

das luzes no Hinduísmo, nascimento de Buda que é a festa das flores e outras comemorações 

existentes nas diversas tradições. 

4. Ritos mortuários: são cerimônias de despedida e homenagem a alguém que falece. O ritual 

pode incluir a prática do sepultamento ou cremação, ter orações e oferendas, conforme a 

tradição cultural e religiosa de cada povo. 
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5. Cura: são rituais que objetivam a cura de enfermidades físicas, mentais e espirituais. São 

exemplos de rituais de cura: a pajelança, o benzimento, a unção com óleo, a prece com 

imposição de mãos, entre outros. 

 

3) Vamos pesquisar sobre os rituais e ritos vividos por diferentes religiões.  

 Primeiro você vai pesquisar junto aos seus familiares os rituais que sua família pratica 

conforme o costume de sua religião. Caso não pratique nenhuma religião você vai 

descrever algum ritual que conhece por meio dos amigos ou meios de comunicação 

como a televisão, jornal ou rádio. Para pesquisa você deve preencher a tabela a seguir 

completando o cabeçalho, escrevendo o nome do ritual, fazer um desenho que o 

represente e descrever como esse ritual acontece; 

 Na data combinada você deverá apresentar o seu trabalho para os colegas e depois fazer 

uma exposição dos rituais pesquisados pela turma para os outros alunos da escola. 

 

 

Escola 

Municipal....................................................................................................................................... 

Aluno(a):....................................................................................................Ano/Turma:............... 

Professor(a):............................................................................................Data:....../......../............. 

Religião pesquisada:...................................................................................................................... 

RITUAIS RELIGIOSOS 

Iniciação ou passagem 

.................................................................... 

.................................................................... 

Ilustração 

 

 

Descrição do ritual:  

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 
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Litúrgico 

.................................................................... 

.................................................................... 

Ilustração 

 

 

Descrição do ritual:  

. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

Comemorativos ou festivos 

...................................................................... 

...................................................................... 

Ilustração 

 

 

Descrição do ritual:  

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

Ritos mortuários 

........................................................................ 

........................................................................ 

Ilustração 

 

 

Descrição do ritual:  

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 
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............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

Cura 

........................................................................ 

........................................................................ 

Ilustração 

 

 

Descrição do ritual:  

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

 

4) Agora, em grupo você vai estudar um ritual específico de uma determinada religião e 

montará um cartaz para apresentar para turma. Siga os passos a seguir para realizar seu 

trabalho: 

 O(A) professor(a) montará os grupos, depois distribuirá um texto contando sobre um 

ritual religioso. Vocês farão primeiro a leitura coletiva do texto; 

 Marque no texto as partes que vocês acham importantes e essenciais para entenderem o 

ritual (nome do ritual, tipo de ritual: iniciação ou passagem, litúrgico, comemorativo ou 

festivo ,mortuário, cura; a qual religião pertence; descrição do ritual); 

 Planeje com os colegas o que vocês escreverão no cartaz e quem escreverá; 

 Monte o cartaz, você pode procurar imagens em jornais, revistas, livros ou desenhar um 

a figura que represente esse ritual; 

 Organize com os colegas como farão as apresentações dos seus cartazes, ou seja, qual 

parte do ritual cada um vai falar. É importante que todos participem da apresentação. 

(Sugestões de rituais em anexo)  
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REFERÊNCIA 

Ensino Religioso: diversidade cultural e religiosa / Paraná. Secretaria de Estado da Educação. 

Superintendência de Educação. - Curitiba: SEED/PR., 2013. 

ANEXO 1 

RITUAIS RELIGIOSOS 

Indígenas – Aldeira Pancarau 

Ritual mortuário 

Cada etnia ou grupo tem um ritual especial de despedida. Na aldeia Pancararu, localizada 

em Pernambuco, por exemplo, o funeral tem a participação de entidades espirituais chamadas de 

praiás. Cobertos da cabeça aos pés, eles tocam gaitas, balançam chocalhos e fazem uma referência 

na porta de onde o morto está sendo velado, antes de entrar. Essas entidades participam de todo o 

cortejo fúnebre. 

(Fonte: https://www.coroasparavelorio.com.br/blog/como-sao-os-rituais-funebres-nas-diferentes-religioes/) 

 

 

( Imagens: http://apib.info/2018/05/28/o-povo-pankararu-quer-de-volta-suas-terras/) 
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Judaíco – Bar Mitzvah (meninos)  e Bat Mitzvah (meninas) 

Ritual de passagem 

Bar Mitzvá (filho da lei ou do mandamento em hebraico) e Bat Mitzvah (filha da lei ou do 

mandamento) significa a transição mais importante na vida de um judeu e acontece quando o 

menino completa 13 anos e a menina 12. Segundo o judaísmo, a partir dessa idade, os adolescentes 

alcançam a maioridade na tradição da religião. “A pessoa passa a ser livre e responsável por seus 

atos. A partir desse momento, não pode mais atribuir suas escolhas aos pais”. 

Ao completar 11 anos para os meninos e 10 anos para as meninas-, o jovem começa um 

curso preparatório sobre os vários aspectos do Bar Mitzvá ou Bat Mitzvah. Nessa preparação, um 

período é dedicado ao aprendizado da cerimônia propriamente dita, já que é o garoto quem oficia 

o ritual repleto de simbologia e realizado, em parte, em hebraico. 

Outra etapa do curso enfatiza o processo educativo com aulas de conteúdo diverso sobre 

assuntos como lealdade, amizade, ecologia, sustentabilidade, direitos humanos, justiça e 

responsabilidade social, entre outros. Há ainda aulas sobre o judaísmo, nas quais se procura fazer 

o jovem refletir e interpretar as leis a seu modo. “Tentamos aproveitar a idade desses rapazes para 

torná-los seres humanos melhores”, afirma o rabino. 

O bar Mitzvá tem símbolos muito fortes. Um deles é a leitura pública da Torá, composta 

por cinco livros (o Pentateuco -Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio), livro sagrado 

do judaísmo. Na cerimônia, quem lê o trecho da Torá é o garoto. Simbolicamente, o que ele está 

dizendo é que a partir daquele momento o livro sagrado também é dele, passando a ser responsável 

por ele e a ter liberdade para interpretá-lo. “Desse modo, ele se apropria da história, da lei, dos 

valores e do texto”, explica o rabino Ruben Sternschein 

Outro símbolo de grande importância no bar Mitzvá é o tefilin –caixinhas pretas com faixas 

de couro que são colocadas no braço, na altura do coração e também na cabeça. Quando o garoto 

o coloca significa que busca, a partir daquele momento e como adulto, a coerência entre o que 

pensa, o que sente e o que realiza. 

Outro paramento usado pelo menino durante a cerimônia é o talit, um manto branco com 

quatro pontas e franjas que representam a transparência, a beleza interior; as boas ações e o 

comprometimento do novo adulto com o bem. 

 

(Fonte: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2012/09/13/entenda-o-que-e-o-bar-mitzva-a-cerimonia-

que-marca-a-maturidade-religiosa-no-judaismo.htm ) 
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 (Imagem Chameleonseye/Shutterstock)  

  

Hinduísmo – Puja 

Ritual Litúrgico 

 

Puja é um ritual religioso realizado pelos hindus como uma forma de oferecer símbolos de 

gratidão às divindades, pessoas ilustres, ou convidados especiais.  

Isso é feito em uma variedade de ocasiões e definições, da prática diária feito em casa, ao 

começar um novo empreendimento, até as cerimônias de templo e festivais de grande porte.  

Puja é modelado sobre a ideia de dar um presente ou a oferta a uma divindade ou pessoa 

importante e poder receber sua bênção. As duas principais áreas onde puja é realizado são casas e 

templos. Há muitas variações nas oferendas, e na complexidade da cerimônia. 

O puja diário é uma pratica espiritual que geralmente consiste de um simples culto de 

oferendas, como a oferta de água, luz e incenso, e/ou frutas. Usualmente, uma pequena cerimônia 

de Arati (ritual da luz) é realizada ao final. Puja pode ser realizado com qualquer oferta disponível. 

Um puja consiste de um Diyaa (lâmpada), kumkum, doces ou frutas, água, sino e incensos. O Arati 

geralmente também é realizado como oferta. 

(Fonte: http://www.ammabrasil.org/significado/puja.htm) 
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(Imagem: http://www.4to40.com/culture-tradition-of-india/dhanteras-puja) 

 

(Imagem:https://fineartamerica.com/featured/hindu-puja-kantilal-patel.html) 

Indígena – Kuarup 

Ritual funébre 

 

Na região Sul do Parque Nacional do Xingu, conhecida como Alto Xingu, pratica-se um 

ritual funerário conhecido como Kuarup, palavra que significa “tronco de árvore”. Os troncos 

distribuídos na aldeia no dia da festa representam os mortos. 

O ritual Kuarup é uma saudação ao morto realizado uma vez por ano, durante a estação 

seca. Entre julho e setembro, neste ritual, ocorrem choros e lamentações, ou seja, os indígenas 

choram seus mortos pela última vez e se encerra o período de luto. No final da tarde, os troncos 

são retirados do buraco e jogados no rio. 

    No ritual do Kuarup as mulheres são obrigadas a ficar nas malocas, de portas fechadas, 

enquanto os troncos são enfiados nos buracos. Os homens indígenas dão um grande grito como 

sinal para as mulheres indígenas saírem, trazendo os adornos dos seus mortos para iniciar o ritual. 

Os parentes vão colocando plumas, colares e tudo o mais que o morto usava como se estivessem 

vivos. 
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(Fonte: https://www.gper.com.br/newsletter/55dde6b351378366368bdcfc1a039d53.pd) 

 

( Imagem: https://www.significados.com.br/kuarup/) 

 

(Imagem: http://caboclosnaumbanda.blogspot.com/2012/02/quarup.html) 

 

 

Hinduísmo – Diwali (Festa das luzes) 

Ritual Festivo 

 

Durante o mês de ashwayuja que, normalmente, é celebrado entre outubro e novembro, a 

Índia fica iluminada: luzes e festa. Festeja-se Diwali, uma tradição que se refere à antiga lenda do 

rei Rama que, depois de 14 anos de exílio na floresta, volta à cidade de Ayodhya e é recebido com 

um cortejo (avali) de luzes (dipa), em sua homenagem. Daí o nome Dipawali ou, simplesmente, 

Diwali. 

As comemorações se iniciam com a limpeza de todos os ambientes da casa na qual, em 

diversas partes – na entrada, nas janelas, nas salas – são colocadas muitas lamparinas que, durante 

a noite, transformam a cidade em um fantástico, fabuloso cenário. A lâmpada é o símbolo do saber 

e do conhecimento interiores. Mas, os significados são o saber derrota a ignorância e a interioridade 
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conduz à paz. O bem vence o mal, a luz triunfa sobre as trevas e libera a força da vida. Diwali é 

tudo isso e ainda mais. 

No terceiro dia, o verdadeiro Diwali, as pessoas vestem roupas novas, se enfeitam com 

pequenas coroas floridas e de colarzinhos brilhantes, trocam presentes entre parentes e amigos, 

especialmente bolos e salgadinhos de fabricação caseira. Todos participam da função religiosa em 

honra de Laskshmi, a deusa do bem-estar. Em uma atmosfera de paz, oferecem sementes, folhas, 

moedas e ícones religiosos, recitando mantras védicos para obter a sua bênção. Não faltam, depois, 

os jogos de salão e de cartas, mímicas, danças, caça ao tesouro e espetáculos pirotécnicos.  

(Fonte: https://www.focolare.org/pt/news/2015/11/19/diwali-la-grande-festa-delle-luci/ ) 

 

(Imagem: https://rotaespiritual.com.br/2016/11/16/diwali-festival-das-luzes/) 

 

(Imagem: http://girototal1.blogspot.com/2015/11/diwali-o-festival-das-luzes.html) 

 

Budismo – Festa das Flores ( Nascimento de Buda) 

Ritual Festivo 

Segundo a tradição, o Buda nasceu no quarto mês, junto à lua da primavera.   

Conta a história que a rainha Mayadevi, após uma longa viagem, sentiu pontadas do parto 

enquanto atravessava o Jardim Lumbini. Ela pediu para repousar. Ao deitar-se, viu adiante uma 
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flor que se destacava num ramo e, neste momento, as contrações aumentaram, dando à luz a um 

menino. Durante o nascimento, uma chuva de pétalas e néctar caía e do canto da terra soava um 

brado, anunciando a boa nova. À criança, se deu o nome de Sidharta.  

Assim, para repetir o acontecimento deste dia especial, seguidores do budismo ao redor do 

mundo comemoram o Vesak, conhecido como Festa das Flores ou Hanamatsuri.  

Nesta festa, existe um grande altar decorado com flores, no qual coloca-se a imagem do 

Buda Menino. Aqueles que querem homenageá-lo se dirigem ao altar e, com uma concha, recolhem 

o chá doce, que é derramado sobre a cabeça do Buda por três vezes, fazendo pedidos. Isso acontece 

porque acredita-se que, ao se banhar o Buda, estamos banhando a nós próprios, purificando o nosso 

coração e avaliando como nos portamos diante da vida.  

  

(Imagens: http://monjakokai.blogspot.com/2015/04/hanamatsuri-festa-das-flores.html) 

 

 

(Imagem: https://www.terrapuradf.org.br/event/hanamatsuri-celebracao-do-nascimento-do-buda/ ) 

 

Indígena / Católica – benzimento 

Ritual de cura 

Benzer significa tornar Bento ou Santo. Benzer uma pessoa é o ato de rezar por ela, pedindo 

que dela se afastem todos os males ou mal específico que a esteja afligindo. Faz-se o "sinal da cruz" 

sobre a pessoa, animal ou objeto, recitando orações diversas com o objetivo de consagrá-la ao 

divino e pedir para o favor do céu, abençoado. 
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A bênção é um veículo que possibilita ao seu executor estabelecer relações de solidariedade 

e de aliança com os santos, de um lado, com os homens de outro e entre ambos, simultaneamente. 

É uma prática muito antiga a muitas culturas, mas aqui no Brasil ganhou força no período da 

colonização junto aos imigrantes que chegaram. Vale lembrar que os próprios índios, aqui já 

estabelecidos, praticavam seus rituais de cura dentro de um conjunto de orações no seu próprio 

dialeto. 

A maioria das benzedeiras são idosas, católicas, com pouca escolaridade e baixa renda. 

 

(Imagem: Coletivo Urucum e Revista Trip) 

 

(Imagem: https://guiadaalma.com.br/benzimento-cura-bendizer/ ) 

 

Umbanda – Amaci 

Ritual de iniciação  

 

AMACI vem da palavra ‘amaciar’, ‘tornar receptivo’, é um ritual, uma espécie de iniciação 

que todos os médiuns umbandistas, iniciantes ou não, devem se submeter. É um ritual onde o 

objetivo é preparar o médium para receber as energias com equilíbrio. O amaci “fortalece” a ligação 

do médium com seu orixá e energias. 

No dia do amaci é feita uma lavagem de cabeça com um preparado de ervas e água, seguido 

de rituais específicos da Umbanda tendo como objetivo a vibração do orixá do médium para mais 

perto desse filho. É neste ritual que é firmado o orixá do filho.  Assim completa a ligação do filho 
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com o seu orixá. Esta firmeza é recolhida ao roncó onde é guardado e alimentado pela Mãe de 

Santo e hierarquia do terreiro autorizada pelo dirigente da casa. 

(Fonte: http://www.terreirocabocloakuan.com.br/amaci/) 

 

(Imagem: : http://www.terreirocabocloakuan.com.br/amaci/) 

 

(Imagem: http://silviaroldaomatos.blogspot.com/2016/04/orixas-amaci-brigas-pela-cabeca.html) 

PROPOSTA DE TRABALHO 5 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Representações religiosas na arte 

OBJETIVOS 

 Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas; 

 Conhecer algumas formas de manifestação do sagrado através da arte; 

 Produzir uma pintura rupestre; 

 Completar uma mandala com aspectos importantes da vida do aluno; 

 Construir as pirâmides mais famosas do Egito partindo de suas planificações; 
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 Compor um mosaico; 

 Decodificar códigos partindo de operações matemáticas; 

 Realizar a releitura de uma escultura famosa. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Apresentar aos alunos a pintura “Crucificação” feita pelo artista italiano Raffaello Sanzio Da 

Urbino (1483 – 1520), pedir para que observem a pintura e relatem sobre o que ela está 

retratando, quem está representado na cruz, para qual grupo religioso ela tem valor e sentido. 

Explorar se eles conhecem outras pinturas que retratam o sagrado, onde viram, o que ela 

significa. Deixar os alunos se manifestarem conforme o conhecimento prévio, porém, sempre 

zelando pelo respeito frente a fala dos colegas; 

 Incentivar os alunos a representarem através de desenho algo da sua religião que considera 

importante, pode ser uma passagem do livro sagrado, uma festividade, um ensinamento, uma 

celebração. Se o aluno não participa de nenhuma religião é importante incentivá-lo a desenhar 

algo que aprendeu nas aulas anteriores ou que achou interessante em alguma religião. Depois 

peça para os alunos compartilharem o que fizeram e falarem o que significa o desenho para 

eles. 

 Dar início a leitura coletiva e exploratório do texto “Representações religiosas na arte”, 

conversar sobre as pinturas rupestres, feitas nas paredes de cavernas, ressaltar como viviam os 

homens daquela época, que não existia os meios de comunicação, os materiais para fazer arte 

que conhecemos nos dias de hoje (papel, tinta industrializada, pincéis), vale ressaltar que os 

estudiosos desses desenhos acreditam que as representações feitas nas paredes remetem a 

momentos do cotidiano e de elementos da natureza que eles julgavam importante, muitos 

estudiosos acreditam se tratar de situações e elementos sagrados para esses homens. Após a 

leitura desse trecho produzir uma pintura rupestre para que os alunos possam experimentar o 

mesmo que os homens da caverna faziam. Se for possível fazer em papel Kraft, usar tinta 

guache ou tinta feita de terra (receita da tinta feita de terra em anexo), pode-se, também, usar o 

caderno de desenho e lápis de cor se não tiver a tinta como recurso; 

 Continuar a leitura do texto sobre as mandalas, muito utilizada no budismo. Após a leitura 

exploratória incentivar os alunos a completarem a mandala, na estrela ao centro, o nome deles 

de modo a personalizar a sua mandala, e nos espaços indicados pelas pontas da estrela desenhar 

acontecimentos importantes que aconteceram nas diferentes etapas da sua vida. Para tanto o(a) 

professor(a) deverá incentivar o aluno a olhar para sua vida, seus acontecimentos, suas 

vivencias e selecionar algumas para colocar no papel, é importante ressaltar para os alunos que 

não precisam ser somente momentos alegres, podem ser momentos tristes que marcaram sua 
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história e colaboraram para o seu crescimento pessoal. Solicitar que os alunos que quiserem 

poderão compartilhar suas mandalas; 

 Dando continuidade a leitura exploratória do texto, ler sobre as obras arquitetônicas, 

começando com as pirâmides do Egito, ressaltando que os Faraós eram considerados 

reencarnações dos deuses e por isso eram vistos como divindades na Terra. Deixar os alunos 

exporem o que eles sabem sobre as pirâmides, se já tinham ouvido falar. Propor a construção 

das três pirâmides partindo de suas planificações. Nesse momento o(a) professor(a) poderá 

explorar as características da  representação geométrica pirâmide (arestas, faces, vértices, base) 

e da planificação que é formada por triângulos e um quadrado. Se o(a) professor(a) achar 

interessante pode fazer uma mini maquete para colocar as três pirâmides, pode também 

imprimir camelos, a Esfinge para colar na maquete e fazer um ambiente parecido com o deserto 

onde se encontram as pirâmides (camelos e esfinge em anexo); 

 Realizar a leitura do texto que retratam as Mesquitas, explorar com os alunos o significado das 

palavras desconhecidas. É importante ressaltar com os alunos que para religião mulçumana não 

existe representação do profeta Maomé (desenho, esculturas, pinturas), para a maioria deles a 

proibição é total. Maomé ou qualquer outro profeta do islã não devem ser retratados de forma 

alguma, o argumento usado por eles é que fotos, estátuas, pinturas, encorajariam a adoração de 

ídolos, e eles só adoram um Deus, por isso a forma predominante na arte islâmica são 

geométricas, em padrões espirais ou caligráficas, em vez de arte figurativa, reforce essa ideia 

com observação das imagens das Mesquitas. Essa informação vai ser importante para a 

composição do mosaico da Mesquita na atividade proposta; 

 Dispor para os alunos papéis coloridos para compor o mosaico da Mesquita, explicar aos alunos 

o que é um mosaico, como fazer o corte e a colagem dos pedaços de papéis, solicitar para os 

alunos o planejamento das cores que eles usarão em seus mosaicos, como farão a colagem. Essa 

atividade pode ser em duplas ou individual; 

 A próxima arquitetura a ser explorada é a Basílica de São Pedro no Vaticano. Realizar a leitura 

exploratória do texto, pedir aos alunos se eles já ouviram falar nessa Basílica, para qual religião 

esse local é importante, qual patriarca vive no Vaticano (Papa). Contar para os alunos algumas 

curiosidades sobre o Vaticano, que fica dentro da cidade de Roma na Itália, pode levar até um 

mapa mundi para localizar a Itália e o Vaticano dentro dela. O Vaticano é considerado o menor 

país do mundo, possui apenas 44 hectares e 800 habitantes, mas possui selo, correio, bandeira 

e hino.  É o único país inteiro a ser reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela 

UNESCO, esse título foi outorgado em 1984. Nascer no Vaticano não garante cidadania a 

ninguém, por isso é preciso trabalhar lá, algo que praticamente só os cardeais e os cavaleiros 

da Guarda Suíça fazem. Se você perde o emprego perde também a cidadania. Quem faz a guarda 

do Vaticano é a Guarda Suíça que protege os papas e foi fundada em 1506, para fazer parte 
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dela é preciso ser homem, católico e solteiro e ter no mínimo 1,74m de altura e idade entre 19 

e 30 anos. O museu do Vaticano abriga uma das maiores coleções de obra de arte do mundo: 

são cerca de 70 mil, com apenas 20 mil sendo expostas ao público. Decodificar as informações 

numéricas que estão nas curiosidades sobre a Basílica resolvendo as operações (Fonte: 

https://www.megacurioso.com.br/educacao/107405-11-curiosidades-sobre-o-vaticano-o-

menor-pais-do-mundo.htm). Nesta atividade o(a) professor(a) vai incentivar os alunos a 

realizarem as operações para descobrirem os números que completam as lacunas. Depois 

corrigir coletivamente e realizar a leitura com as lacunas completas para entender as 

informações que ali estão; 

 Para encerrar as obras arquitetônicas o texto traz o Taj Mahal, o(a) professor(a) fará a leitura 

exploratória sobre essa obra. Depois solicitar aos alunos que façam a pintura desse monumento; 

 Por fim, a escultura da Pietá, será explorada no texto. O(A) professor(a) deve explorar a 

fisionomia de Maria que apesar de estar com o filho morto em seus braços demonstra um olhar 

que transmite tranquilidade, demonstrando uma Maria idealizada pelo escultor, outro fator 

importante são os detalhes da escultura, as dobras da roupa de Maria, os músculos de Jesus, a 

fita que atravessa o peito de Maria traz a assinatura do autor Michelangelo.; 

 Propor aos alunos a releitura da obra Pietá, que pode ser feita de várias maneiras, não somente 

através de outra escultura, mas também, através de desenho, montagem de imagens, colagem, 

entre outros. O(A) professor(a) deverá escolher como os alunos farão essa releitura, se através 

de escultura em argila, massa de modelar caseira, massa de modelar industrializada, ou através 

de desenho, pintura com tinta, colagem feita com imagens de revistas, fotografia, entre outros, 

conforme os materiais disponíveis na escola. O(A) professor(a) podem mostrar imagens da 

internet de releituras de obras diversas para que os alunos tenham como exemplo. É importante 

fazer a exposição da releitura feita pelos alunos. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Os alunos deverão observar a pintura “Crucificação” feita pelo artista italiano Raffaello Sanzio 

Da Urbino (1483 – 1520) e relatem sobre o que ela está retratando, quem está representado na 

cruz, para qual grupo religioso ela tem valor e sentido. Contar para turma se conhecem outras 

pinturas que retratam o sagrado, onde viram, o que ela significa. Escutar os colegas com 

respeito a opinião e crença de cada um; 

 Representar através de desenho algo da sua religião que considera importante, pode ser uma 

passagem do livro sagrado, uma festividade, um ensinamento, uma celebração. Se o aluno não 

participa de nenhuma religião ele deverá desenhar algo que aprendeu nas aulas anteriores ou 

que achou interessante em alguma religião. Depois compartilharem o que fizeram e falarem o 

que significa o desenho. 
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 Participar ativamente da leitura exploratória do texto “Representações religiosas na arte”, lendo 

em voz alta quando for solicitado, respeitando a pontuação, entonação, ouvindo com atenção a 

leitura realizada pelos colegas. Colaborar com o conhecimento prévio sobre as pinturas 

rupestres, colocar suas dúvidas, questionamentos e curiosidades sobre o tema. Depois produzir 

uma pintura rupestre conforme solicitado pela professora, pensando em algo importante que 

gostaria de deixar registrado para o futuro; 

 Continuar a leitura do texto sobre as mandalas. Após a leitura completar a mandala, escrevendo 

na estrela ao centro, o nome deles de modo a personalizar a sua mandala, e nos espaços 

indicados pelas pontas da estrela desenhar acontecimentos importantes que aconteceram nas 

diferentes etapas da sua vida. Por fim, os alunos que quiserem poderão compartilhar suas 

mandalas; 

 Dando continuidade a leitura exploratória do texto, ler sobre as obras arquitetônicas, 

começando com as pirâmides do Egito. Construir as três pirâmides partindo de suas 

planificações. Relembrar algumas características da pirâmide (arestas, faces, vértices, base) e 

da planificação que é formada por triângulos e um quadrado; 

 Realizar a leitura do texto que retratam as Mesquitas, observar as imagens das Mesquitas e o 

tipo de decoração usada. Depois compor o mosaico para preencher o desenho da Mesquita, 

organizando as cores que irá usar, tendo como base as imagens de Mesquitas que já foram 

mostradas, os tipos de formas usadas. Expor seu mosaico para turma; 

 Ler e expor seus conhecimentos sobre a Basílica de São Pedro no Vaticano, respondendo as 

questões se eles já ouviram falar nessa Basílica, para qual religião esse local é importante, qual 

patriarca vive no Vaticano (Papa). Para realizar a atividade proposta após a leitura do texto os 

alunos deverão resolver as operações para descobrirem os números que completam as lacunas. 

Depois corrigir coletivamente e realizar a leitura com as lacunas completas para entender as 

informações que ali estão; 

 Observar as imagens do Taj Mahal e conhecer a sua história, expor a sua impressão sobre esse 

monumento grandioso. Realizar a pintura do monumento levando em consideração suas 

características; 

 Para encerrar esse tema o aluno deve observar a escultura da Pietá, ler sobre ela e perceber os 

detalhes que compõem essa escultura e seus significados. Depois fazer a releitura da obra 

conforme orientação do(a) professor (a). 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Semicírculo 

 

RECURSOS 
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 Impressão da Mandala, das pirâmides, da Mesquita e do Taj Mahal; 

 Lápis de cor; 

 Tinta guache; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Papel Kraft; 

 Massa de modelar. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura, interpretação e compreensão de texto; 

 Completar a mandala; 

 Confeccionar a pirâmide; 

 Resolução de operações; 

 Pintura do Taj Mahal; 

 Releitura da Pietá. 

 

ATIVIDADES 

 

1) A pintura a seguir se chama “Crucificação” e foi feita pelo artista italiano Raffaello Sanzio 

Da Urbino (1483 – 1520). Observe essa pintura e 

responda: 

a) Você sabe quem está representado nessa pintura? 

Quem? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

b) O que essa pintura está retratando? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

c) Para qual grupo religioso (judeus, budistas, 

islamistas, hinduístas, cristãos) essa imagem tem 

um significado sagrado? 

____________________________________________ 

d) Você já viu outras pinturas que retratam o sagrado? 

____________________________________________ 

 
 (Imagem: https://pt.wahooart.com) 
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2) Agora, é a sua vez! Represente através de desenho algo da sua religião que você considera 

importante, pode ser uma passagem do livro sagrado, uma festividade, um ensinamento, 

uma celebração. Se você não participa de nenhuma religião pode desenhar algo que 

aprendeu nas aulas anteriores ou que achou interessante em alguma religião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Compartilhe com os colegas o seu desenho e o que ele representa.  

 

REPRESENTAÇÕES RELIGIOSAS NA ARTE 

Desde o princípio da história da humanidade, arte e sentimento religioso andaram de mãos 

dadas. Nos objetos sagrados, nas decorações dos espaços para as funções religiosas, na arquitetura 

dos templos sagrados e na própria maneira de viver, a arte revelou-se caminho para o mais profundo 

do ser humano externando em cores e formas as expressões religiosas de cada povo e cultura. 

Vamos conhecer algumas representações religiosas na arte. 

 

Arte  rupestre  

Você sabe o que é arte rupestre? 

Arte rupestre é a arte de imprimir representações 

de ideias nas superfícies das rochas e caverna, 

caracterizando os sinais da presença e da atividade de 

povos antigos ou pré-históricos. 

 Alguns cientistas acreditam que os desenhos 

feitos nas rochas e cavernas são símbolos religiosos 

criados para representar o sagrado, retratando uma visão particular do mundo, de acordo com seus 

 
(Imagem: https://www.nova-acropole.pt/o-

simbolismo-da-arte-rupestre/) 
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costumes, onde tudo estava integrado pela crença nas forças sagradas da natureza. Era comum esses 

povos reverenciarem o sol, a lua, as estrelas, a água, o vento e outros fenômenos naturais. 

 

1) Vamos fazer uma arte rupestre. Escolha um acontecimento importante da sua vida para ser 

registrado e depois represente-o através de desenho. Você pode usar tinta guache ou fazer 

tinta de terra para utilizar na sua pintura, use papel kraft para ficar parecido com as paredes 

das cavernas. 

 

Budismo – Mandala 

 

As mandalas  têm como finalidade 

passar ensinamentos religiosos. Elas 

provêm da língua sânscrita e significa 

círculo sagrado. As mandalas são uma 

forma de retratar o encontro entre a 

manifestação do sagrado com o homem. 

Podemos citar como exemplo, a Roda da 

Vida, que são as seis esferas em que o ser 

humano pode renascer, na tradição 

religiosa budista.  

  A imagem ao lado mostra no meio 

Yama, tido como um juiz que julga os 

mortos, ele segura o círculo dividido em 

seis partes cada parte do desenho 

representa uma esfera da vida. 

 

 (Imagem: https://www.nova-acropole.pt/a_roda_vida.html ) 

 

2) Na mandala abaixo escreva, na estrela ao centro, o seu nome e nos espaços indicados pelas 

pontas da estrela você vai desenhar acontecimentos importantes que aconteceram com você nas 

diferentes etapas da sua vida. Lembre-se de colorir. 
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(Fonte:http://lh5.ggpht.com/vanya2007/R4LF05grIUI/AAAAAAAABpw/8o5tkjfz1lQ/s400/normal_colorir_pintar_

mandala_17.jpg) 

 

Arquitetura 

A forma de arte religiosa com maior impacto visual é, sem dúvida, a arquitetura. No antigo 

Egito, surge     a arquitetura monumental das pirâmides, 

grandiosas construções que serviram como túmulos 

para os Faraós, os quais eram os líderes máximos 

daquele povo. As pirâmides mais famosas são as de 

Queóps, Quefren e Miquerinos, localizadas no deserto 

de Gisé.  

A arte egípcia estava intimamente ligada à religião. Além de pirâmides eles construíram 

templos, esculturas, pinturas, artes decorativas, máscaras funerárias, relevos e artefatos que 

simbolizavam, por meio da arte, todo o poder da cultura dos egípcios. A arte Egípcia era bastante 

padronizada e tinha a função de difundir preceitos e crenças religiosas. 

 

 
(Imagem:https://br.memphistours.com) 
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3) Vamos montar as três pirâmides mais famosas do Egito. Recorte as planificações das 

pirâmides depois nas linhas e cole as pontas. Se quiser você pode colar suas pirâmides em 

um papelão e representar o deserto de Gisé onde elas ficam. 

 

A Mesquita dos Omíadas, está localizada na cidade de Damasco, capital da Síria. Faz 

parte do Patrimônio Mundial da Unesco e é considerada o quarto lugar mais sagrado para os 

mulçumanos. A mesquita guarda lindos mosaicos e minaretes (torre da mesquita) de sua construção 

original. 

 

 
Fachada da Mesquita de Omíadas – Síria 

(Imagem: https://historiaislamica.com.br/os-senhores-de-

damasco-a-historia-do-califado-omiada/) 
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4) As mesquitas trazem lindos mosaicos em sua arquitetura. Faça um mosaico bem lindo para 

cobrir o desenho da mesquita.  

 

 

 

A Basílica de São Pedro é um dos maiores edifícios do mundo e é a maior basílica papal. 

Atualmente a Basílica de São Pedro é um edifício de 218 metros de comprimento, 136 metros de 

altura até a cúpula e uma área de 23.000 m2. Essa Basílica foi considerada uma obra arquitetônica 

de grande importância tanto pela grandiosidade da fachada, quanto pela qualidade do seu trabalho. 

 
Interior da Mesquita de Omíadas – Síria (Imagem: 

(Imagem: https://historiaislamica.com.br/os-senhores-de-

damasco-a-historia-do-califado-omiada/) 
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Recebe anualmente pessoas de diferentes países do mundo que vêm para admirar as mais belas 

esculturas e apreciar uma obra que levou séculos para ser construída.  

 

Fachada da Basílica de São Pedro – Vaticano 

 

Interior da Basílica de São Pedro – Vaticano 

 

Praça em frente à Basílica de São Pedro – Vaticano 

(Imagens: https://www.dicaseuropa.com.br/2014/01/basilica-de-sao-pedro-vaticano.html) 
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5) Curiosidade cifrada. O texto a seguir traz algumas curiosidades sobre a Basílica de São 

Pedro no Vaticano. Para descobrir os números indicados no texto você deve resolver as 

operações que estão entre parênteses e completar as lacunas com os resultados: 

 

     A Basílica de São Pedro é um dos mais famosos pontos turísticos da Itália, ela está localizada 

no estado do Vaticano (que é considerado um país), formando em seu centro a praça mais 

imponente e monumental do mundo, com suas (71x4=) ............ colunas, 

(O dobro de 44) ................ pilastras que sustentam (200-100+40) ................... estátuas de santos 

reconhecidos pela igreja católica. A Basílica pode abrigar (20.000+40.000) 

................................pessoas. Há (metade de 92) ................ altares,  (200+30+3)................janelas.  

         Entre os séculos XVIII e XIX a cúpula, a fachada e a colunata eram iluminados com (9000-

3800)....................luzes, dentre essas (6centenas+8dezenas+3) ..................velas e 

(2000+2400)...................lanternas acesas. 

(Fonte: http://viagemitalia.com/curiosidades-basilica-sao-pedro/) 

 

Considerado uma das mais importantes construções da História da Humanidade, o Taj 

Mahal tem por trás de suas edificações uma impressionante história de amor. O imperador Shah 

Jahan,tinha várias esposas, mas Aryumand 

Banu Begam era a mais amada, tanto que ele 

passou a chamá-la de Mumtaz Mahal que 

significa “A eleita do palácio”. Porém 

Mumtaz morreu no parto do seu décimo 

quarto filho. Desolado com a perda da 

amada, e ao mesmo tempo, querendo 

simbolizar o amor que sentia por sua esposa. 

O imperador não poupou esforços para construir um enorme mausoléu que deveria abrigar o corpo 

de sua amada. 

O mausoléu foi chamado de Taj Mahal que significa “a coroa do lugar”. Em 1666 com a 

morte de Shah ele foi enterrado ao lado de sua esposa predileta. 

A complexidade de seu traçado arquitetônico coloca esse mausoléu ao lado das mais 

perfeitas construções já realizadas pelo homem. Sua impressionante simetria arquitetônica 

marca a construção de seus portões, jardins e os túmulos que abrigam os corpos de Mumtaz 

e Shah.  

 
(Imagem: https://www.culturagenial.com/taj-mahal/) 
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As colunas, a cúpula e as arcadas contêm vários elementos decorativos de destaque. Nas 

arcadas, por exemplo, existem diversas inscrições do Alcorão. 

 

(Imagem: https://www.culturagenial.com/taj-mahal/) 

6) Prepare seus lápis de cor e vamos colorir o Taj Mahal! 

 

 
O Taj Mahal visto de cima, rodeado pelos seus jardins. 

(Imagem: https://www.culturagenial.com/taj-mahal/) 
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Esculturas 

Desde a Antiguidade, o tipo mais comum de arte religiosa tem sido a pintura e a escultura. 

Uma das mais conhecidas esculturas religiosas é a Pietá que em italiano significa “piedade”, a 

escultura foi feita por Michelangelo, é uma das mais belas e impressionantes obras da história da 

arte. A cena está relacionada à Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora das Dores, o artista 

representa a cena bíblica em que a Virgem Maria segura em seus braços Cristo, seu filho, já sem 

vida. Ela foi produzida em mármore em 1499 e está localizada na Basílica de São Pedro no 

Vaticano. 

 

Obra Pietá, do mestre Michelangelo data de 1499 

(Texto e imagem: https://www.todamateria.com.br/pieta-de-michelangelo/) 

 

7)  Vamos fazer uma releitura da Pietá? Mas você sabe o que é uma releitura? 

Assim como existem diversas interpretações de uma obra de arte, existem diversas 

possibilidades de releituras dessa obra. Reler uma obra é totalmente diferente de apenas reproduzi-

la, pois é preciso interpretar bem aquilo que se vê e exercitar a criatividade. Ao recriar uma obra 

não é necessário empregar a mesma técnica usada pelo artista na obra original. Na releitura de uma 

pintura podemos utilizar outras formas de expressão artística como o desenho, a escultura, a 

fotografia ou a colagem. O mais importante é criar algo novo que mantem um elo com a fonte que 

serviu de inspiração. 

(Fonte: https://coresematizes.wordpress.com/2009/07/16/o-que-e-releitura/) 

Agora, combine com o(a) seu(sua) professor(a) a técnica que vocês vão usar para fazer a 

releitura da Pietá. Bom trabalho e lembre-se de expor seu trabalho. 
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PROPOSTA DE TRABALHO 5.1 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Representações religiosas na arte 

OBJETIVOS 

 Compreender o significado de símbolo e o seu uso na comunicação; 

 Decifrar a mensagem da carta enigmática; 

 Conhecer alguns os símbolos que identificam algumas religiões. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Propor aos alunos que em duplas decifrem a carta enigmática e escrevam a mensagem que 

descobriram. Depois solicitar que algumas duplas leiam a mensagem da carta. Fazer a correção 

coletiva; 

 Partindo da carta enigmática e dos símbolos usados explicar da importância dos símbolos para 

nossa comunicação diária, como gestos, placas, imagens, exemplificando cada um deles; 

 Realizar a leitura coletiva e exploratória do texto “Símbolos religiosos”. Explorar os diversos 

símbolos apresentados nele e sua importância e significado para cada religião; 

 Propor aos alunos a realização das atividades, perguntas e caça-palavras sobre o tema. Corrigir 

coletivamente. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Decifrar a carta enigmática e escrever a mensagem que descobriram, em dupla; 

 Acompanha a leitura exploratória do texto sobre “Símbolos religiosos”, participando com a 

leitura quando solicitado, contribuindo com o conhecimento prévio sobre o assunto e 

levantando dúvidas e questionamentos sobre o tema. Respeitar a opinião e conhecimento 

exposto pelos colegas; 

 Responder as questões sobre o tema e encontrar as palavras solicitadas no caça-palavras. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Em duplas. 

 

RECURSOS 

 Impressão do caça-palavras. 
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ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura, compreensão e interpretação do texto; 

 Atividade de caça-palavras. 

 

ATIVIDADES 

SÍMBOLOS RELIGIOSOS 

Utilizamos em nosso dia a dia sinais, gestos e símbolos sem perceber. Como seria o mundo 

se não houvesse a linguagem simbólica? Você consegue conversar com alguém pessoalmente sem 

fazer uso de gestos ou palavras? É divertido realizar comunicação usando símbolos! Decifre a carta 

enigmática a seguir.  Escreva a mensagem nas linhas: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Só foi possível compreender a mensagem da carta enigmática porque você conhecia o 

significado das figuras. As figuras funcionam como um código de linguagem, onde quem escreve 

e quem lê reconhece os significados. Compreendemos, então, que a linguagem é feita de símbolos. 

Do mesmo modo as religiões comunicam suas mensagens desde a construção das formas e 

cores do templo, até os gestos utilizados nos rituais. Tudo é comunicação. 

O símbolo pode relacionar-se a acontecimentos marcantes. Para as pessoas religiosas os 

símbolos de sua religião se vinculam aquilo que é sagrado. 

Cores, palavras, cantos, poesias, monumentos, vestes, mobílias, construções, elementos da 

natureza, pinturas na pele e outros elementos fazem parte do universo simbólico religioso. Há 
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uma grande diversidade de manifestações religiosas, todas elas com seu próprio universo de 

símbolos.  As cores apresentam diversos significados simbólicos, variando de acordo com cada 

cultura e olhar que o ser humano atribui a ela.  

Por exemplo, utilização da cor preta para os ocidentais é associado à morte e ao luto, já os 

orientais associam a morte a cor branca.  

(Fonte: https://www.gper.com.br/newsletter/55dde6b351378366368bdcfc1a039d53.pdf) 

Alguns símbolos identificam algumas religiões. Vamos ver alguns exemplos: 

 

A estrela de Davi, de seis pontas, ou selo de Salomão, é um dos símbolos do 

Judaísmo que representava a forma do acampamento usado como estratégia 

militar para proteger o tabernáculo (santuário portátil onde os hebreus 

guardavam e transportavam a arca da aliança e demais objetos sagrados) 

durante a peregrinação do povo hebreu pelo deserto conduzida por Moisés. O 

tabernáculo era montado no centro do acampamento. Ali ficava a arca da aliança, que simbolizava 

a presença de Deus. Em cada ponta ficava uma ou mais tribos com o propósito de proteger o 

tabernáculo de invasores. 

A cruz é um dos principais símbolos do Cristianismo. A cruz vazia representa 

a vitória e a ressurreição de Cristo, simboliza que Ele está vivo. Os cristãos 

creem que Jesus Cristo deu a sua vida por amor a todas as pessoas. O 

cristianismo tem como principal ensinamento o mandamento do amor: “Amai-

vos uns aos outros como eu vos amei”.  

Para algumas comunidades africanas a cruz pode significar encruzilhada, lugar 

onde os caminhos dos vivos (homens) e dos mortos, dos espíritos e dos deuses se cruzam. A cruz 

também simboliza a união entre as energias do céu e da terra. É um símbolo do equilíbrio entre as 

quatro direções. 

A Lua crescente com a estrela é o símbolo do islamismo. Representa a 

renovação da vida e da natureza visto que os islâmicos seguiam um 

calendário lunar. Para alguns, a interpretação do símbolo remete ao 

casamento, a união da lua com a estrela D’alva. Para outros, as pontas da 

estrela indicam os cinco pilares da religião islã: oração, caridade, fé, jejum 

e peregrinação. 
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Om conhecido como “Omkar” ou “Aum”, esse símbolo sagrado 

representa o principal mantra da religião hindu. Trata-se de uma espécie 

de oração e meditação relacionado com conhecimento, a proteção e o 

corpo sonoro absoluto. Também está associado com a invocação as três 

mais importantes divindades hindus: Brhama (criador), Vishnu 

(reformador) e Shiva (destruidor). 

 

 

Roda do Dharma é o símbolo do Budismo. Ela é representada por um 

círculo com oito raios que significam os ensinamentos de Buda. Esses 

ensinamentos, chamados “Nobre Caminho Óctuplo”, são: entendimento 

correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de 

vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração 

correta 

 

( Fonte: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolos-religiosos/) 

 

1) Você conhecia alguns desses símbolos religiosos?  

___________________________________________________________________________ 

2) Você conhecia o significado de algum desses símbolos? Qual? 

______________________________________________________________________ 

3) Encontre no caça-palavras o nome dos cinco símbolos citados no texto. 

X D A T Y E R D F F G I C A S D D W Q N 

C C K C V B G F D S A V R J Y T R E W S 

D V M G H R T Y U I M H U C D X A S S D 

S O M D F V B N C X Z A Z Ç K J R G L V 

A N H P I R T G Y H U J I K L C O X S A 

X B J Q W S D C X B I K L M Y H D N J K 

M G B N B V C X S A A D E E C F A R T Y 

N H F C M O L Y U U I O P Q W W D D X Z 

I J R Z S D V B B Y I K L M Y Y O N J F 

E S T R E L A D E D A V I T R R D C Ç K 

L K D C D S B N N A S D D C O L H Ç M N 

I I W C V F F W H R U I I J H G A Ç G H 

L U A C R E S C E N T E E E S T R E L A 

T J F C V B B B N N W Q T R E S M A A D 

R M V M N B F G H H O I K L Ç P A U K M 

E G B W E R D S A R T T Q W Ç P R U T D 

E H N F C V V B A A E W S D F O U U I O 

W H D N K L J H G F D T R E E U I O O A 

O J S A A E D R F T Y H B J M N A S S I 

P M A P K K T R E F G S A I L O U E R R 
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ANEXO 1 

TINTA DE TERRA 

Ingredientes  

1 Kg de terra.  

250 g de cola branca. 

2 litros de água. 

1 colher de óleo de cozinha 

 

A terra pode ser pedida para os alunos, cada terreno tem uma tonalidade de terra diferente e isso 

ajuda na variedade de tinta. 

 

Modo de fazer 

Penerar a terra. 

Acrescentar a água, a cola e o óleo a terra e mexer.  

Se for necessário colocar mais água para deixar no ponto de tinta, isso vai depender da consistência 

da terra, algumas precisam de mais água para chegar ao ponto de tinta. 
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ANEXO 2 

IMAGENS PARA MAQUETE DAS PIRÂMIDES 
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PROPOSTA DE TRABALHO 6 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Ideia(s) de divindade(s) 

OBJETIVOS 

 Entender o conceito de divindade; 

 Compreender o significado e representações de divindades no contexto familiar e comunitário; 

 Conhecer as várias formas que uma divindade pode assumir na diversidade religiosa; 

 Identificar as principais divindades nas religiões politeístas e nas religiões monoteístas; 

 Realizar as atividades de reflexão e revisão sobre a ideia de divindade. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR(A) 

 O primeiro momento da aula será voltado para a reflexão do aluno sobre Deus, pensando o que 

é Deus para você, qual é a forma que ele tem, onde fica, o que ele faz. Nesse momento é 

importante deixar os alunos pensarem um pouco sobre Deus e depois escrever suas respostas, 

lembrando que não tem certo ou errado, resposta melhor ou pior. O(A) professor(a) deverá 

respeitar todas as possíveis respostas dadas pelos alunos. Nesse primeiro momento é importante 

para compreender o significado e o que representa cada divindade para os alunos no contexto 

familiar e comunitário, lembrando que as crianças reproduzem o que escutam ou vivenciam em 

casa. Após os alunos responderem as questões sobre Deus o(a) professor(a) vai solicitar para 

que alguns alunos leiam suas respostas, lembrando sempre em manter o respeito a diversidade 

religiosa e as respostas dadas; 

 Para complementar a reflexão feita sobre Deus, o(a) professor(a) vão passar o vídeo “Leite 

show: Quem é Deus?” que traz de uma maneira leve o que crianças entre 4 e 6 anos pensam 

sobre Deus, retratando a diferença de olhares e modo de perceber Deus na vivência de cada 

uma delas. Depois é importante discutir com os alunos sobre as respostas dadas pelas crianças 

no vídeo e as que elas deram, instigando a pensarem se foram iguais ou semelhantes, se teve 

diferenças, quem está certo ou errado. Levar os alunos a perceberem que não existe uma única 

definição de Deus , mas múltiplas formas de perceber, explicar e viver Deus em sua vida, não 

existindo certo ou errado , mas formas diferentes, bem como, não existe religião melhor ou 

pior. Lembrando sempre que a melhor forma de conviver com a diversidade é o respeito; 

 Incentivar os alunos a procurarem no dicionário o significado de divindade, depois solicitar que 

alguns leiam a resposta que encontraram. Dar início a leitura coletiva e exploratória do texto 

“Ideia de divindade”. É interessante ressaltar que as divindades mudam conforme a cultura e a 
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sociedade, que podem ser representadas de várias maneiras e que foram concebidas para 

explicar o que os homens não tinham como explicar nos tempos antigos (fenômenos da 

natureza, existência dos elementos e dos seres da natureza); 

 Explorar com os alunos as religiões politeístas, as quais se dividem nas que acreditam em vários 

deuses e esses deuses tem características específicas conforme cada crença e os não-teísticos 

que não possuem deuses específicos com forma, características próprias. O xintoísmo , 

animismo, budismo, taioismo, entre outras, substituem Deus ou deuses por conceitos não-

teísticos, no lugar dos deuses existem conceitos filosóficos, como no xintoísmo que adoram os 

Kami que representam os espíritos da natureza ou simplesmente uma presença espiritual. O 

tema principal e mais importante na religião Xintoísta é um grande amor e reverência pela 

natureza. Assim, a Lua, uma Cachoeira ou uma Rocha podem ser observados como um Kami. 

Os Kamis não são divindades transcendentes, mas sim seres divinos que estão próximos a nós, 

que habitam o mesmo mundo que nós, cometem os mesmos erros que nós, e têm sentimentos 

e pensamentos semelhantes aos nossos. Uma pessoa que morre pode automaticamente ser 

transformado em Kami, não importando o tipo de vida que ela tenha levado. Os Kamis podem 

ser bons ou maus. Outra crença não-teística é o Animismo acredita que entidades não humanas 

como animais, plantas, objetos ou fenômenos possuem uma essência espiritual; 

 Realizar a leitura exploratória sobre as divindades das religiões monoteístas. Nesse trecho vale 

ressaltar que as religiões afro-brasileiras mais conhecidas que são a Umbanda e o Candomblé 

são religiões monoteístas pois acreditam em um Deus supremo que criou tudo, inclusive criou 

os Orixás que são as entidades que auxiliam o Deus supremo em vários aspectos, assim como 

no catolicismo que acredita em um Deus, mas também crê na existência de santos que 

intercedem pelos fiéis junto a Deus; 

 Para terminar a exploração do texto é importante ressaltar as pessoas que não acreditam em 

divindades como os ateus e os agnósticos que não negam a existência das divindades, mas como 

não pode ser explicado pela razão e pela ciência não são levadas em conta por esse grupo de 

pessoas; 

 Auxiliar os alunos na leitura da história em quadrinhos, explorar as informações trazidas pelas 

imagens, a roupa usada pelos personagens, os locais em que se encontram, como conversam 

com seus deuses, o que oferecem para eles, observar os deuses que cada um tem características 

específicas (Deus como um homem, já que para os cristãos acredita que Deus fez o homem a 

sua imagem e semelhança; Olorum como um homem negro e um dos deuses hindus (Ganesha) 

que é representado como um elefante). Depois de explorar com os alunos a história em 

quadrinho os alunos devem resolver as questões propostas sobre a HQ. A correção pode ser 

feita de forma coletiva; 
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 Por fim, para revisar o conteúdo os alunos deverão ler as frases e encontrar a palavra que 

completa corretamente as frases. Essa atividade pode ser feita em duplas. A correção será de 

forma coletiva. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Em semicírculo 

 

RECURSOS 

 Televisão ou multimídia para passar vídeo; 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Perguntas sobre Deus para serem respondidas pelos alunos; 

 Leitura, compreensão e interpretação de texto; 

 Atividades sobre o texto “A ideia de divindade”. 

 

ATIVIDADES 

1) Pense e responda: 

a) O que é Deus para você? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Como você acha que é Deus (sua imagem, forma)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Onde Deus fica? 

______________________________________________________________________________ 

d) O que Deus faz? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1) Compartilhe com os colegas as suas respostas. Verifique como foram as respostas dadas. 

Todos os colegas responderam do mesmo jeito?  

 

 

2) Agora, assista a entrevista feita com algumas crianças sobre Deus e as resposta dadas por 

elas.  

Leite show: Quem é Deus? Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=iJN_ACD-bYc . 

Duração 3 min.  Acesso em 29 de março de 2020. 
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3) Converse com os colegas sobre a resposta dada pelas crianças no vídeo. Foram iguais a 

sua? Você concorda com elas? Quem está certo vocês ou elas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Você sabe o que significa divindade? Procure o significado de divindade no dicionário e 

escreva no espaço a seguir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

IDEIA DE DIVINDADE 

Existem várias concepções de Deus ou de Deuses. Veremos as divindades ou deuses 

focalizando as diversas formas de sentir a divindade em diversas culturas nas diversas épocas da 

humanidade. 

Podemos afirmar que divindade é um ser extranatural, usualmente com poderes significantes, 

cultuado, tido como santo, divino ou sagrado, e/ou respeitado por seres humanos. Normalmente as 

divindades são superiores aos seres humanos e à natureza. 

Divindades assumem uma variedade de formas, podendo se parecer com animais que pensam 

e tem características humanas. Uma divindade pode ser masculina, feminina, ou neutra, sendo 

usualmente imortal. Muitas vezes, as divindades são identificadas com elementos ou fenômenos 

da natureza. 

No intuito de criar explicações para a existência dos elementos e dos seres da natureza, bem 

como para conhecer o sentido dos fenômenos naturais (a tempestade, o vento, o dia e a noite, as 

estações, etc.), os povos e tribos da antiguidade conceberam diversas divindades. 

 

Divindades na religião politeísta 

Na mitologia grega existe uma pluralidade de deuses. Há quatorze deuses, também chamados 

de deuses do Olimpo porque seu lar se situava no Monte Olimpo. As divindades gregas têm relação 

direta com a natureza. 

 

     

 

 
Palácio principal do Monte Olimpo 

(Imagem: https://mitologiagrega.net.br/monte-olimpo/) 

 

266

https://conceitos.com/pluralidade/
https://mitologiagrega.net.br/monte-olimpo/
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://mitologiagrega.net.br/monte-olimpo/&psig=AOvVaw2RN70dN6m-x62W2f5SSdJQ&ust=1585951487899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiJm-zfyugCFQAAAAAdAAAAABAP


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

Deuses Gregos 

 

Zeus, o pai dos deuses e que governa o universo. 

 

Poseidon é o deus dos mares e dos terremotos. 

 

Atena é a representação divina da sabedoria, da guerra e 

das artes 

 

Artemisa é filha de Zeus e é uma das deusas mais 

adoradas, pois se identifica com a verdade e sua natureza 

tem relação com as doenças humanas e as forças do mal. 

 

Xintoísmo  significa “Caminho dos deuses” é uma 

religião nativa do Japão. Envolve a adoração dos Kami, 

que representam deuses, ou os espíritos da natureza, ou 

ainda, simplesmente uma presença espiritual. O tema 

principal e mais importante na religião Xintoísta é um 

grande amor e reverência pela natureza. Assim, a Lua, 

uma cachoeira ou uma rocha podem ser observados como um Kami.                                        

Animismo é a crença encontrada principalmente das culturas tribais indígenas na qual se atribui 

a todos os elementos do cosmos (Sol, Lua, estrelas), a todos os elementos da natureza (rio, oceano, 

montanha, floresta, rocha), a todos os seres vivos (animais, árvores, plantas) e a todos os fenômenos 

naturais (chuva, vento, dia, noite) um princípio vital e pessoal, isto é, uma Alma. 

Consequentemente, todos esses elementos são passíveis de possuírem: sentimentos, emoções, 

vontades ou desejos, e até mesmo inteligência 

 
(Imagem: http://radiomaffei.blogspot.com) 
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A divindade nas religiões monoteístas 

O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são três religiões monoteístas. Embora cada uma 

delas tenha suas próprias doutrinas e dogmas, há um elemento em comum: a crença em um único 

Deus verdadeiro.  

A divindade cristã tem uma característica única, já que a natureza de Deus é a trindade, isto 

é, formada por três pessoas em uma só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O dogma da trindade é 

majoritário dentro do cristianismo, mas algumas igrejas não aceitam plenamente, por exemplo, as 

testemunhas de Jeová e os Mórmons.  

No judaísmo, acredita-se em um Deus que se revela ao povo judeu e que tem influência na 

história para que os judeus alcancem sua libertação. Trata-se de um Deus não acessível e, ao mesmo 

tempo, próximo ao seu povo. É o criador de tudo o que existe. 

No Islamismo, Deus ou Alá é um ser único, onipotente e criador do universo em sua 

totalidade. Ao mesmo tempo, deve ser adorado e obedecido pelos seres humanos. 

Nas religiões afro-brasileiras o grande pai 

responsável pela criação de todas as coisas é Olorum 

que é o deus supremo que criou os Orixás que não são 

deuses, mas sim forças de sua divindade que o auxilia 

na organização das coisas e pessoas, em seus destinos. 

as divindades são chamadas de orixás (palavra de 

origem ioruba que significa divindade). Cada orixá tem 

sua história, sua personalidade e domina um aspecto da realidade. Como nós, os orixás têm 

sentimentos: amam, sofrem, ficam tristes, alegres ou com raiva. Os orixás estão ligados às forças 

da natureza, como a água, o ar, a terra e o fogo. Em equilíbrio, essas forças movem nosso destino. 

 Conheça os principais orixás: 

 

   

 

 
(Imagem: https://www.alainet.org) 

 

 
Olorum deus supremo criador de tudo. 
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Orixás 

 

Oxum é um dos orixás mais queridos e procurados nos 

terreiros de Umbanda e Candomblé. Carinhosos e sensíveis, 

os filhos de Oxum são conhecidos por serem chorões, 

sensíveis e dramáticos, como uma mãe é com seus filhos. 

 

Xangô é o orixá da justiça e está em tudo que gera habilidade 

no trato das relações humanas ou nos governos, de um modo 

geral. É a ideologia, a decisão, a vontade, a iniciativa. 

 

Oxalá é o orixá mais poderoso de todos. É o orixá da energia 

da criação. Foi o primeiro orixá a ser criado por Olorum, 

sendo o mais velho se tornou um pouco prepotente e 

exigente, teimoso e perfeccionista. Sempre consegue o que 

deseja através de suas estratégias e capacidade de raciocínio. 

 

Outras maneiras de entender a divindade 

Quem não crê em uma divindade suprema é um ateu. 

Aqueles que não negam a existência de uma divindade, mas considera que se trata de um 

conceito que vai além da compreensão humana é um agnóstico. 

(Fonte: https://www.recantodasletras.com.br/artigos/1267395) 

 

1) A história em quadrinhos a seguir foi feita por Carlos Ruas. Leia com atenção e depois faça 

o que se pede: 
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Como funciona? 

 

(Fonte: https://www.umsabadoqualquer.com/625-como-funciona/) 

a) Quais são as divindades citadas na história? 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Você consegue citar a qual religião pertence cada divindade citada na história? Se sim, cite 

o nome da divindade e a religião a qual pertence. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Cada pessoa está agradecendo para uma divindade diferente da outra. Para você como se 

chama a divindade em que você acredita. 

___________________________________________________________________________ 

 

d) Nas religiões o agradecimento é feito de várias formas, na história em quadrinhos cada 

personagem agradece ao seu deus de uma maneira diferente. O primeiro faz seus 

agradecimentos através da oração e os outros dois através de oferendas. E você como 

agradece ao(s) deus(es) que você crê? 

___________________________________________________________________________ 
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e) Pense em tudo de bom que você tem. Faça uma lista com tudo que você é grato(a). Se quiser 

pode fazer esse agradecimento ao(s) deus(es) que você acredita, caso não tenha nenhuma 

crença só faça a lista a tudo que é grato. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Complete com a palavra que melhor se encaixa na frase escolhendo uma das palavras que 

estão entre parênteses: 

a) Podemos afirmar que divindade é um ser............................................ (extranatural / extra 

cultural) 

b) As divindades podem assumir muitas formas e em várias tradições se parecem com animais 

, mas com caraterísticas humanas, ela também pode ser masculina, feminina e geralmente 

é ..............................,ou seja, não morre. (mortal / imortal) 

c) Os povos e tribos da antiguidade conceberam diversas divindades  em uma tentativa de 

explicar os elementos e seres da ................................................(vida / natureza) 

d) Na mitologia grega existe uma pluralidade de deuses. Há ................................. deuses, 

também chamados de deuses do Olimpo porque seu lar se situava no Monte Olimpo. 

(quatorze / vários) 

e) Na mitologia grega o pai dos deuses que governa o universo é 

.......................................(Zeus / Olorum) 

f)  “Caminho dos deuses” é o significado de ................................................ que  é uma religião 

nativa do Japão. (Animismo / Xintoísmo) 

g) ................................................... é a crença encontrada principalmente das culturas tribais 

indígenas na qual se atribui a todos os elementos do cosmos,a todos os elementos da 

natureza, a todos os seres vivos e a todos os fenômenos naturais um princípio vital e pessoal, 

isto é, uma Alma.  (Animismo /Xintoísmo) 

h) O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são três religiões....................................( 

monoteístas / politeístas)  

i) Nas religiões afro-brasileiras o grande pai responsável pela criação de todas as coisas é 

...............................................que é o deus supremo que criou os Orixás que não são deuses, 

mas sim forças de sua divindade que o auxilia na organização das coisas e pessoas, em seus 

destinos. (Zeus / Olorum) 
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j) As divindades são chamadas de ....................................., palavra de origem ioruba que 

significa divindade. (Olorum / Orixás) 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

MORAES, Carlos. As três histórias mais bonitas do mundo. São Paulo: ÔZé Editora, 2011. 

 

REFERÊNCIAS 

SILVA, William Pereira da. Divindades. 2008. Disponível em 

https://www.recantodasletras.com.br/artigos/1267395 . Acesso em 29 de março de 2020.  

PROPOSTA DE TRABALHO 7 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Fé: a construção de um mundo melhor pela fé e pelas obras 

(ações) 

OBJETIVOS 

 Compreender uma boa ação como algo aprendido e internalizado pelas pessoas; 

 Conhecer os principais ensinamentos pregados por algumas religiões aos seus fiéis; 

 Ilustrar os ensinamentos pregados por algumas religiões aos seus fiéis; 

 Refletir sobre as boas ações que podemos e que fazemos no nosso dia a dia para melhorar nossa 

relação com o outro. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Antes de fazer a leitura da tirinha da Mafalda é interessante o(a) professor(a) contar um pouco 

sobre a personagem, quem a criou a época em que ela foi criada e suas inquietações. Depois ler 

a tirinha junto com os alunos e realizar a exploração oralmente antes de propor aos alunos que 

responda as questões. Explore sobre a ação da personagem, se foi certa ou não, qual o 

significado de inquilino, quais possíveis valores essa família passou para ela a ponto de ter 

consciência de não fazer o que gostaria, mas sim o que é certo, explore com eles como agiriam 

estando na mesma situação que a Mafalda. Depois peça para que respondam as questões sobre 

a tirinha. Corrigir coletivamente; 

 Realizar a leitura coletiva exploratória do texto “A fé e as boas ações”. Antes de propor o 

desafio de ilustrar situações concretas sobre cada ensinamento religioso, como proposto durante 

o texto, é importante o(a) professor(a) explorar oralmente cada um desses ensinamentos, 

podendo dar alguns exemplos e solicitando que os alunos exemplifiquem, nessa proposta de 
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ilustração o aluno deverá representar com ações concretas o ensinamento dado, por exemplo, 

no primeiro ensinamento hindu o aluno pode desenhar alguma situação em que falar a verdade 

é importante, podendo usar balões de falas e de pensamentos para ajudar na ilustração. Depois 

o(a) professor(a) pode solicitar que alguns alunos mostrem o que desenhou e fale sobre o 

desenho; 

 Após a leitura e exploração do texto, deixar os alunos realizarem as atividades propostas 

sozinhos, sem intervenção prévia do(a) professor(a). Depois faça a correção coletiva das 

atividades e analise as respostas dadas, respeitando a opinião e visão de cada um desde que 

esteja dentro do tema e do que foi solicitado em cada atividade. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Conhecer o contexto em que a tirinha da Mafalda foi escrita e as características dessa 

personagem, compreender que a boa ação da Mafalda foi algo aprendido previamente por ela e 

que agora foi colocado em prática, que o inquilino que mora dentro dela é a sua consciência 

dizendo que não era certo ficar com o troco da mãe. Responder as questões levando em conta 

a sua percepção, entendimento sobre a situação e atitudes que teria se estivesse no lugar de 

Mafalda; 

 Com o texto o aluno deverá conhecer os principais ensinamentos transmitidos por algumas 

religiões aos seus fiéis, compreender o que cada ensinamento está passando e de que forma eles 

podem ser trazidos para a realidade do aluno e assim poder fazer a ilustração de cada um deles; 

 Após a leitura exploratória do texto o aluno deverá analisar a tirinha do Chico Bento e responder 

as questões propostas. Depois ser capaz de refletir e escrever boas ações que prática no seu dia 

a dia e que podem melhorar o mundo em que vivemos, compreendendo que melhorar o mundo 

em que vivemos pode ser feito através de pequenas atitudes. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Em semicírculo 

 

RECURSOS 

 Lápis de cor. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura, interpretação e compreensão de texto; 

 Ilustração dos ensinamentos religiosos; 

 Escrita das boas ações em diferentes situações. 
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ATIVIDADES 

 

1) Você vai ler uma tirinha da Mafalda que é uma personagem de histórias em quadrinhos 

escrita e traduzida em imagens pelo cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado, mais 

conhecido como Quino. Ela animou as tiras cultuadas por fãs em todo o Planeta de 1964 a 

1973. Esta personagem, que logo se tornou célebre entre os leitores de suas histórias, é uma 

garota constantemente inquieta com a trajetória do ser humano e a paz no mundo.  

(Fonte: https://www.infoescola.com/biografias/mafalda/) 

 
(Imagem:https://wordsofleisure.com) 

a) Mafalda não conseguiu ficar com o troco da padaria. O que a impediu de ficar com o troco? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Para você quem seria esse “inquilino” que Mafalda diz morar dentro dela? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) O que você achou da atitude de Mafalda? Você acha que ela fez uma boa ação? 

___________________________________________________________________________ 
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d) Qual seria sua atitude se estivesse na mesma situação de Mafalda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Compartilhe com seus colegas as respostas que você deu para cada pergunta e escute 

atentamente a resposta dada por eles. 

 

A FÉ E AS BOAS AÇÕES 

 Todas as religiões estabelecem regras que determinam como os fiéis devem viver. Essas 

normas diferem de uma religião para outra. Contudo, muitas regras religiosas ensinam a tratar 

bem as outras pessoas e a praticar boas ações, pois creem que assim podem chegar mais 

próximo de suas divindades.  

 Vamos conhecer alguns desses ensinamentos.  

Desafio você a interpretar cada um dos ensinamentos apresentados e pensando no seu 

dia a dia, nas suas ações e nas ações das pessoas que você conhece faça uma ilustração que 

mostre uma situação em que esse ensinamento aconteça concretamente: 

No livro sagrado dos hindus “Vedas” podemos 

encontrar o seguinte ensinamento: 

 

“Fala a verdade. Segue o caminho da retidão [...] 

Pratica as ações que não merecem censura e não 

outras. ” 

 

 

 

 

No livro Itivutaka (27) que traz os ensinamentos 

budistas podemos encontrar o seguinte ensinamento: 

“Quem faz surgir o amor sem medidas, 

mostrando amor a um ser vivo que seja, sem 

malícia, já passa com isto a ser virtuoso.  [...] 

Quem não mata, nem faz matar, quem não 

oprime, nem permite opressão, mostra amor a 

todos os seres e não teme de ninguém a 

inimizade. ” 

 

Nos vários ensinamentos judeus podemos encontrar 

o seguinte: 

“Cada pessoa é um mundo inteiro. Faça um favor 

a uma pessoa, e faça um mundo de diferença. ” 
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No Alcorão (islamismo) encontramos o seguinte 

ensinamento: 

“ Piedoso é aquele que crê em Allah, no juízo, nos 

anjos, no Livro e nos profetas; que por amor a Deus, 

dá de seus bens aos parentes, aos órfãos, aos 

necessitados, aos peregrinos e aos mendigos;  [...]é 

aquele que cumpre suas obrigações, suportando 

adversidades, infortúnios e perigos. (Alcorão 2, 177) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cristianismo encontramos na Bíblia o seguinte 

ensinamento: 

“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e 

de toda a tua alma, e de todo o teu espírito... e 

amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mt 

22:37ss) 

 

( Fonte: http://theologicalatinoamericana.com/?p=1146) 

 

2) Agora, leia a tirinha do Chico Bento, personagens da Turma da Mônica. Depois responda: 

 

 

(Imagem: https://wordsofleisure.com/2014/09/23/tirinha-do-dia-chico-bento-e-a-prova/) 
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a) Na tirinha o que Chico Bento está pedindo para Deus? 

___________________________________________________________________________ 

b) O que Deus faz com Chico Bento? 

___________________________________________________________________________ 

c) O que podemos aprender com essa tirinha? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Pudemos aprender que todas as religiões nos ensinam a desenvolver boas ações, valores 

positivos que ajudam a melhorar o mundo em que vivemos. Quem não pratica uma religião 

também aprende a desenvolver boas ações com a sua família.  E você o que tem feito para 

mudar o mundo em que você vive? Complete as frases completando com o que você faz 

para tornar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor melhor, escreva atitudes 

concretas. 

Na minha casa eu...  

 

 

Na minha escola eu...  

 

 

Com os animais eu...  

 

 

Com o meio ambiente eu...  

 

 

Com os meus amigos eu...  

 

 

 

REFERÊNCIAS 

A riqueza espiritual das religiões. O que nos ensinam as outras religiões a respeito da 

espiritualidade? Disponível em: http://theologicalatinoamericana.com/?p=1146. Acesso em 30 

de março de 2020. 
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PROPOSTA DE TRABALHO 8 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Pluralidade Cultural: etnia, crenças e costumes 

OBJETIVOS 

 Compreender que nosso país é constituído por várias culturas, etnias, crenças e costumes; 

 Pesquisar na cidade nomes de locais públicos que remetem a religião; 

 Valorizar o diálogo como forma de resolver conflitos; 

 Criar uma história em quadrinhos tendo como base uma notícia. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Solicitar aos alunos que observem a imagem em que aparece várias pessoas com vestes típicas 

de seus países e características diferentes e leiam a frase presente nessa imagem. Os alunos 

deverão responder as questões sobre essa imagem; 

 Ler o texto sobre as diferenças culturais do nosso país, levando em conta a diversidade cultural, 

principalmente a religiosa que se encontra em diversas situações do nosso cotidiano, como 

nome de rua, cidade, comércio, escolas. Solicitar aos alunos que pesquisem nomes desses 

lugares que trazem referências religiosas; 

 Destacar com os alunos o conhecimento como a base para o respeito as diferenças. Ler junto 

com os alunos a notícia sobre o compartilhamento da igreja entre católicos e evangélicos. 

Depois solicitar aos alunos que produzam uma história em quadrinhos tendo como base a 

notícia. Lembrar com os alunos os elementos que fazem parte da HQ (ilustrações, balões de 

fala, pensamento, cochicho, ideia...). Por fim, expor o trabalho dos alunos. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Observar a imagem e a frase que trazem pessoas de várias culturas e países. Compreender que 

existem diferenças visíveis (aspectos físicos, vestes), bem como, outras que não se podem ver 

como crenças, costumes. Analisar cada frase do cartaz considerando as diferenças como algo 

bom para todos e o respeito como algo necessário para ter uma cultura de paz; 

 Pesquisar nomes de lugares como comércio, escolas, vilas, cidades que estejam ligados a 

religião, para que os alunos possam perceber como os aspectos religiosos estão presentes no 

nosso dia a dia; 
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 Ler a notícia sobre o compartilhamento da igreja entre católicos e evangélicos. Por fim, 

produzir uma história em quadrinhos sobre a notícia. Mostrar a história que criou para os 

colegas. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Em semicírculo 

 

RECURSOS 

 Lápis de cor; 

 Caderno de desenho ou chamex para produzir a HQ. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura, interpretação e compreensão de texto; 

 Pesquisa sobre os nomes de comércio, cidade, vilas, escolas que estejam ligados a religião; 

 Criar uma história em quadrinhos partindo de uma notícia. 

 

ATIVIDADES 

1) Observe a imagem a seguir e responda: 

 

 

a) Nessa imagem podemos perceber a diferença de alguns aspectos dos personagens que são 

visíveis. Quais seriam essas diferenças? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Para você o que significa a frase “A diferença nos enriquece...”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) O que significa a frase “...O respeito nos une. ”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade 

cultural, com etnias, crenças e costumes diferentes. Os colonizadores europeus, a população 

indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural 

no Brasil.  Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros, 

contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. 

(Fonte: https://www.pensandoensinoreligioso.com.br/2017/05/blog-post.html) 

 A religião ou tradição religiosa faz parte da vida de um povo. O povo brasileiro é um povo 

culturalmente religioso. As manifestações dessa religiosidade estão por toda parte: no grande 

número de templos e igrejas, no comércio, na mídia, nos nomes de vilas, cidades, ruas e escolas, 

nas festas e feriados religiosos, nos costumes, na fala do povo, etc. 

 

2) Pesquise em sua cidade o nome de estabelecimentos comerciais, nomes de vilas, ruas e 

escolas que trazem em seus nomes elementos religiosos. Por exemplo, Mercado Santo 

Antônio. Anote em seu caderno os nomes que encontrar. 

 

Está ficando comum em alguns países e, no Brasil, as pessoas de diferentes religiões se 

reunirem para dialogar, e juntas pensar e planejar a construção de um mundo mais solidário, 

humano e justo. 

É importante conhecer as outras religiões para respeitar e compreender as diferenças religiosas 

existentes no mundo. O conhecimento da diversidade é o caminho que permite aos cidadãos superar 

os preconceitos e a intolerância religiosa. 

(Fonte: https://www.slideshare.net/amegaertner/apostila-do-1-ano-5-ano-2011) 

 

3) Leia o texto a seguir que vem nos trazer uma boa notícia sobre tolerância e respeito entre 

duas religiões cristãs, os católicos e evangélicos. 
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      Em Brasília, bem pertinho da capital do Brasil, numa vila de pouco mais de mil moradores 

chamada Área Alfa, católicos e evangélicos dividem o mesmo templo. 

      No princípio, a Capela Sagrado Coração de Jesus e Maria era só dos católicos. Os 

evangélicos faziam seus cultos numa pequena casa desocupada, mas tiveram que abandoná-la. 

Ficaram sem templo. Mas por pouco tempo. 

     Logo, a fé dos evangélicos acabou acolhida pela capela dos católicos. Há três anos, todo 

domingo é assim: primeiro vem a missa, e os católicos rezam; terminada a missa, é a hora do 

culto, e os evangélicos oram, no mesmo lugar onde antes se celebrara a missa. 

     Mas as imagens dos santos católicos, que tantas manifestações de intolerância têm causado? 

Ah, os evangélicos recolhem cuidadosamente as imagens do Sagrado Coração de Jesus, 

Imaculada Conceição de Maria, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Rosário, 

guardam com todo cuidado num quartinho, e começam o culto. 

    Os católicos dizem que compartilhar o mesmo teto que os evangélicos é um bom fruto do 

diálogo religioso, e que todos são cristãos, e que o templo é de todos. Os evangélicos agradecem 

e contam: quando os católicos têm problemas, pedem aos evangélicos que orem por eles; e os 

católicos retribuem, rezando pelos evangélicos. 

(Fonte: http://www.prazerdapalavra.com.br/colunistas/gilberto-garcia/5123-as-igrejas-e-o-pndh-3-disseminacao-

de-cultura-religiosa-da-paz-gilberto-garcia) 

 

a) Monte uma história em quadrinhos baseada na notícia que você acabou de ler. Depois 

compartilhe com seus colegas sua produção. 

 

 

REFERÊNCIA 

 

GARCIA, Gilberto. As Igrejas e o PNDH -3 – Disseminação de  cultura religiosa da paz. 

Disponível em: http://www.prazerdapalavra.com.br/colunistas/gilberto-garcia/5123-as-igrejas-e-

o-pndh-3-disseminacao-de-cultura-religiosa-da-paz-gilberto-garcia. Acesso em 30 de março de 

2020. 

 

HOLMES, Maria José Torres. A riqueza da diversidade cultural religiosa. Disponível em: 

https://www.pensandoensinoreligioso.com.br/2017/05/blog-post.html. Acesso em 30 de março de 

2020. 
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PROPOSTA DE TRABALHO 9 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Respeito às diferenças  

OBJETIVOS 

 Interpretar o cartaz sobre o Dia Nacional à Intolerância Religiosa; 

 Conhecer o que é à intolerância religiosa e porque foi criado um dia especialmente para isso no 

Brasil; 

 Refletir sobre as informações dadas no texto sobre o Dia Nacional de Combate à Intolerância 

Religiosa; 

 Realizar as atividades de interpretação da tirinha do Armandinho sobre preconceito; 

 Discutir com os colegas e professor(a) sobre empatia partindo da tirinha do personagem 

Armandinho e do desenho animado; 

 Dramatizar uma situação que apareça a empatia; 

 Conversar com os colegas e professor(a) sobre as situações apresentadas pelos grupos. 

 

AÇÕES DO(A) PROFESSOR(A) 

 Mostrar para os alunos o cartaz sobre o Dia Nacional à Intolerância Religiosa, depois deixar os 

alunos responderem sozinhos as questões sobre o cartaz. Por fim abra para discussão e reflexão 

de pergunta a pergunta sobre o cartaz. Deixar os alunos se manifestarem conforme a suas 

vivências e conhecimento sobre o tema. Se for necessário realizar a intervenção, acrescentando 

e pontuando determinados aspectos sobre o tema, levando em conta o respeito as opiniões, 

desmistificar preconceitos e opiniões carregadas de informações falsas; 

 Realizar a leitura coletiva e exploratória do texto sobre o Dia Nacional à Intolerância Religiosa. 

Ressaltar com os alunos sobre a importância dessa data, relatar questões relacionadas ao 

preconceito religioso principalmente nas religiões de matriz africana, os quais vão além de 

fatores teológicos e entra em questão os assuntos relacionados ao preconceito racial, ressaltar 

a história da Mãe Gilda, do terreiro Ilê Axé Abassá de Ogum que após sofrer vários ataques de 

intolerância não suportou e morreu de infarto. Relembrar com os alunos os valores passados 

pelas religiões estudadas, que todas acreditam no amor ao próximo, no fazer o bem e que esses 

valores não combinam com a violência, intolerância; 

 Levantar com os alunos as palavras desconhecidas no texto, em especial a palavra 

charlatanismo, solicitar que procurem no dicionário o significado. Deixar os alunos 

282



 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

responderem as questões relacionadas ao texto e depois realizar a correção coletiva das 

perguntas e deixar que alguns alunos compartilhem suas respostas; 

 Na atividade de interpretação da tirinha do personagem Armandinho é importante realizar com 

os alunos a leitura das imagens, do diálogo e entender o tema dessa tirinha e no que ela se 

relaciona com a intolerância religiosa e o respeito as diferenças. Solicitar que os alunos 

respondam as questões relacionadas a tirinha e corrigir coletivamente; 

 Realizar a leitura da tirinha do Armandinho sobre empatia, explorar com os alunos as imagens, 

o uso da aspas na fala de Armandinho, a resposta dada pelo pai, o significado da palavra empatia 

tendo como base as informações da tirinha. Deixar os alunos falarem suas percepções sobre o 

tema da tirinha e o significado de empatia; 

 Assistir com os alunos o desenho animado “A importância da empatia – Fragmento Livro 4- 

Liga pela paz” disponível em https://www.youtube.com/watch?v=avfZ3XQ1_e4. Duração: 

3:18 min. Depois realizar a discussão sobre a situação do desenho, levando em conta em que 

momento a personagem teve empatia pelo colega que estava chorando, os sentimentos de cada 

personagem, a postura de cada personagem para resolver a situação-problema apresentada; 

 Propor aos alunos uma dramatização de uma situação do dia a dia que demonstre empatia. 

Organizar os alunos em grupos, solicitar que primeiro pensem em uma situação, depois 

organize as falas dos personagens, marcação de lugares, ensaiar e por fim apresentar para turma. 

Dar um tempo suficiente para que cada grupo pense e se organize para apresentação. Antes das 

apresentações realizar com os alunos o combinado de ficarem em silêncio quando estiver 

acontecendo as dramatizações. Depois de cada apresentação discutir com os alunos sobre o que 

foi apresentado e identificar qual situação demonstrou empatia. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Realizar a leitura do cartaz sobre o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e 

responder as questões sobre o cartaz. Participar da correção das questões e compartilhar o 

conhecimento ou vivencia sobre o assunto, escutar com atenção e respeito as respostas dos 

colegas; 

 Participar da leitura coletiva e exploratória do texto sobre o Dia Nacional de Combate à 

Intolerância Religiosa, realizar a leitura quando solicitado e escutar com atenção a leitura feita 

pelos colegas. Perceber a importância dessa data no nosso país em que a intolerância religiosa 

vem aumentando significativamente. Conhecer o que é à intolerância religiosa e refletir sobre 

as informações dadas no texto, principalmente sobre a história que inspirou a data, as religiões 

mais atingidas pela intolerância; 

 Conhecer o significado da palavra charlatanismo que aparece no texto sobre Dia Nacional de 

Combate à Intolerância Religiosa, procurar no dicionário o significado. Responder as questões 
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relacionadas ao texto e depois participar da correção coletiva das perguntas e compartilhar sua 

resposta com os colegas; 

 Ler, interpretar e compreender a tirinha do personagem Armandinho sobre preconceito, 

relacionando o assunto da tirinha com a intolerância religiosa e o respeito as diferenças; 

 Realizar a leitura da tirinha do Armandinho sobre empatia e através das imagens e das falas dos 

personagens conseguir entender o significado de empatia; 

 Assistir ao desenho animado sobre uma situação de empatia, conseguir perceber as atitudes dos 

personagens que demonstraram empatia, os sentimentos despertados em cada um deles; 

 Em grupo, montar uma dramatização de uma situação do dia a dia em que apareça a empatia. 

Pensar na situação, planejar a dramatização e apresentar para a turma. Depois de cada 

apresentação discutir com os colegas quais atitudes na dramatização representam a empatia e 

quais não apresentam. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Primeira parte em semicírculo; 

 Para dramatização em grupos. 

 

RECURSOS 

 Multimídia ou TV; 

 DVD, pendrive ou internet com o desenho animado “A importância da empatia”. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Atividades de observação, compreensão e interpretação do cartaz sobre o Dia Nacional de 

Combate à Intolerância Religiosa; 

 Leitura e interpretação do texto sobre o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa; 

 Leitura, interpretação e compreensão das tirinhas do personagem Armandinho; 

 Dramatização e discussão sobre uma situação do dia a dia que demonstre a empatia entre as 

pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

284



 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

ATIVIDADES 

1) Observe o cartaz a seguir: 

 

(Imagem:http://entidadesciganasdaumbanda.blogspot.com/2017/01/dia-21-de-janeiro-dia-nacional-de_21.html) 

 

a) Qual é o tema desse cartaz? 

___________________________________________________________________________ 

b) Você sabe o que significa “Intolerância Religiosa”? Explique com suas palavras. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Por que você acha que existe a intolerância religiosa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Você já sofreu algum preconceito (brincadeiras, deboche, violência física) por causa de sua 

religião ou já viu alguém sofrer por isso? Se sim, conte como foi. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Saiba um pouco mais sobre o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. 
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O Dia Nacional de Combate à 

Intolerância Religiosa é comemorado 

anualmente em 21 de janeiro.  

Essa data serve para alertar as pessoas 

sobre o problema da intolerância gerado 

pelo desrespeito às diversas crenças 

existentes no mundo. 

Diante disso, essa comemoração é 

considerada um marco pela luta ao 

respeito da diversidade religiosa, pois além de alertar para a discriminação no âmbito religioso, 

propõe a igualdade para professar as diferentes religiões. 

Vale lembrar que o preconceito e a intolerância religiosa são considerados crimes no Brasil, 

passíveis de punição previstas no Código Penal. 

 

Origem do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa 

A data foi oficializada em 2007 através da Lei n.º 11.635, de 27 de dezembro, no governo 

do presidente Lula, e a sua escolha feita em homenagem à Mãe Gilda, do terreiro Ilê Axé Abassá 

de Ogum, localizado em Salvador. 

Esse foi o dia em que ela, vítima do crime de intolerância religiosa, faleceu com um infarto 

no ano 2000. 

Isso aconteceu na sequência de agressões físicas e verbais, bem como de ataques à sua casa 

e ao seu terreiro quando Mãe Gilda foi acusada de charlatanismo por adeptos de outra religião. 

Mãe Gilda tornou-se um símbolo do combate a esse tipo de intolerância, especialmente 

pelo fato de simbolizar religiões de matriz africana. Este grupo representa o maior número de 

vítimas de intolerância religiosa na atualidade. 

Por esse motivo, como forma de combater a intolerância religiosa, surge um dia dedicado 

ao tema, cujos crimes aumentaram de forma substancial nos últimos anos. 

No mesmo dia 21 de janeiro é comemorado o Dia Mundial da Religião. 

(Fonte: https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-de-combate-a-intolerancia-religiosa/) 

 

a) Você sabe o que significa charlatanismo? Se não sabe procure no dicionário o seu 

significado. 

b) Por que foi criado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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c) Você acha importante criar uma data para combater à intolerância religiosa? Justifique a 

sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Por que a intolerância religiosa acontece principalmente contra as religiões de matriz 

africanas (Candomblé, Umbanda)? Dê sua opinião: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Como você acha que podemos combater à intolerância religiosa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) No Brasil a intolerância religiosa está ligada ao preconceito racial, muitas vezes o problema 

não está no fato de simplesmente não aceitar uma religião diferente, mas é dizer que os 

negros e negras não podem expressar as suas identidades religiosas pelo simples fato de 

serem negros. 

 Armandinho é o personagem dessa história em quadrinhos. Veja a resposta dada pelo pai 

dele para combater o preconceito: 

 

(Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/133593959354/tirinha-original) 

a) No segundo quadrinho o pai de Armandinho diz que “Pode ser transmitido pelos pais, 

amigos da escola ou até pela tevê! ”. Sobre o que o pai de Armandinho está falando que 

pode ser transmitido? 

(  ) A cura   (   ) O sofrimento  (   ) O preconceito  (   ) A educação 

 

b) Qual é a solução dada pelo pai de Armandinho para “curar” o preconceito? Você concorda 

com ele?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Leia essa outra tirinha do Armandinho sobre preconceito e empatia: 

 

 

(Fonte:https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/133593959354/tirinha-original) 

 

a) Nessa tirinha Armandinho aparece lendo o significado de empatia. Partindo da tirinha você 

consegue explicar o que entendeu sobre empatia? Compartilhe com os colegas. 

 

b) Para entender melhor sobre empatia assista ao desenho animado da Liga pela Paz em “A 

importância da Empatia”. Perceba o comportamento de cada personagem, os sentimentos 

despertado em cada um. 

 

 Vídeo: A importância da empatia – Fragmento Livro 4 – Liga pela paz. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=avfZ3XQ1_e4. Duração: 3:18 min. 

 

c) Agora, vamos nos reunir em grupos e montar uma dramatização sobre uma situação do 

dia a dia que demonstre a empatia entre as pessoas. Ensaie e depois apresente para turma. 

d) Após cada apresentação, discuta com o(a) professor e colegas quais atitudes 

demonstraram empatia entre as personagens da dramatização. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

ALEMAGNA, Beatrice. Os cinco esquisitos. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2014. 

 

REFERÊNCIAS 

A importância da empatia – Fragmento Livro 4- Liga pela paz. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=avfZ3XQ1_e4. Acesso em 01 de abril de 2020. 
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Armandinho. Disponível em https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/133593959354/tirinha-

original). Acesso em 01 de abril de 2020.  

Dia Nacional de Combate à intolerância Religiosa. Disponível em 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-de-combate-a-intolerancia-religiosa/. Acesso em 

01 de abril de 2020. 

PROPOSTA DE TRABALHO 10 – 4º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 4º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Valores: amizade, respeito, amor, compaixão, perdão, 

sabedoria, humildade, solidariedade, tolerância, honestidade. 

OBJETIVOS 

 Compreender o significado dos valores essenciais ao ser humano; 

 Associar os valores ao seu significado; 

 Discutir sobre a importância dos valores para as relações humanas no dia a dia; 

 Refletir sobre as escolhas no dia a dia e suas consequências; 

 Enumerar situações em que apareçam valores. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Realizar o jogo dos valores. O(A) professor(a) deverá dividir a turma em grupos com 4 alunos. 

Distribuir para cada grupo tiras com nome de valores escrito em cada uma delas. Depois o(a) 

professor(a) irá falar o significado, exemplos ou situações sobre um valor e o grupo conversará 

entre si e vai pegar a ficha com o nome do valor representado pela fala do(a) professor(a). Cada 

grupo vai ter que dizer porque acha que a situação falada pelo(a) professor(a) se refere aquele 

valor, depois que todos os grupos colocarem suas respostas e argumentarem sobre a escolha 

o(a) professor(a) vai dizer qual grupo escolheu o valor correto. Marcando ponto para equipe 

que acertar. É importante ouvir a argumentação dos alunos sobre a escolha do valor; 

 Realizar a leitura coletiva do poema “Virtude e Felicidade”. Depois incentivar os alunos a 

responderem as duas questões da primeira estrofe do poema, pedir para que alguns deles 

compartilhe suas respostas, se for necessário interferir nas respostas que não condizem com o 

que foi perguntado e valorizar as que apresentam a importância de viver os valores no dia a dia 

para as relações humanas; 

 A próxima atividade leva o aluno a refletir sobre suas escolhas. Nessa atividade não tem certo 

ou errado, mas é importante destacar com os alunos as consequências que cada escolha pode 

levar, os sentimentos que podem despertar no outro, relembrar a empatia, bem como, as 
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escolhas difíceis que devemos fazer, se surgir a oportunidade pode-se falar sobre a ética. Deixar 

primeiro cada aluno responder conforme a sua consciência, depois pedir para que falem a 

atitude que escolheram frente as situações dadas; 

 A seguir os alunos terão algumas situações cotidianas e deverão refletir sobre as possíveis 

consequências de cada uma delas. Aqui é importante deixar o aluno pensar sobre causa e efeito, 

onde cada ação corresponde a uma reação. Pedir para que os alunos compartilhem suas 

respostas e discutam sobre elas, pensem se é possível ou não ter as consequências citadas por 

eles; 

 Por fim, os alunos deverão citar situações que para eles podem ocasionar os sentimentos e 

valores de felicidade, amor, tristeza e amizade. Deixar os alunos pensarem o que para eles é 

importante e podem trazer ou representar esses valores. Solicitar para que os alunos leiam as 

situações que relataram nessa atividade.  

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Durante o jogo os alunos deverão em grupo, conversar entre eles e juntos decidirem sobre qual 

valor foi relatado pelo(a) professor(a), mantendo o respeito a todos do grupo e chegando num 

consenso quanto a resposta. É importante os alunos argumentarem as suas escolhas; 

 Realizar a leitura coletiva do poema “Virtude e Felicidade”, depois responder as duas questões 

escritas na primeira estrofe do poema, levando em consideração a sua vivência e percepção 

sobre o tema. Compartilhar com os colegas a sua resposta e ouvir as respostas dos colegas com 

atenção e respeito; 

 Os alunos deverão ler cada situação e escolher entre as opções a qual representaria o 

comportamento que eles teriam. Os alunos deverão refletir sobre as opções, levando em conta 

as virtudes que conduzem sua vida e suas escolhas. Depois compartilhar suas escolhas e saber 

argumentar o porquê de cada uma delas; 

 Depois deverão escrever as possíveis consequências a cada situação descrita, levando em conta 

o contexto dado, a vivência e conhecimento sobre as situações; 

 Por fim, os alunos deverão citar situações que para eles podem ocasionar os sentimentos e 

valores de felicidade, amor, tristeza e amizade. Os alunos deverão pensar o que para eles é 

importante e pode trazer ou representar esses valores. Os alunos deverão ler as situações que 

relataram nessa atividade.  

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Em grupos para o jogo; 

 Em semicírculo para as demais atividades. 
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RECURSOS 

 Fichas com nomes dos valores para os grupos; 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Em grupo relacionar o nome do valor ao seu significado; 

 Responder as questões da primeira estrofe do poema “Virtude e Felicidade”; 

 Colorir as atitudes que teria frente a determinadas situações; 

 Escrever as consequências de determinadas situações; 

 Citar situações que podem ocasionar os valores e sentimentos de felicidade, amor, tristeza e 

amizade. 

ATIVIDADES 

1) Vamos fazer o jogo dos valores! 

A professora vai dividir a turma em equipe de quatro alunos e distribuirá para cada grupo tiras 

com nome de valores escrito em cada uma delas. Depois a professora irá falar o significado, 

exemplos ou situações sobre um valor e o grupo conversará entre si e vai pegar a ficha com o 

nome do valor representado pela fala da professora. 

Cada grupo vai ter que dizer porque acha que a situação falada pela professora se refere aquele 

valor, depois que todos os grupos colocarem suas respostas e argumentarem sobre a escolha a 

professora vai dizer qual grupo escolheu o valor correto. Marcando ponto para equipe que 

acertar.  

 

TIRAS COM OS VALORES (Cada grupo deverá receber todas essas tiras com valores) 

AMIZADE 

RESPEITO 

AMOR 
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COMPAIXÃO 

PERDÃO 

SABEDORIA 

HUMILDADE 

SOLIDARIEDADE 

TOLERÂNCIA 

HONESTIDADE 
 

FICHAS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES (Essas informações ficarão com a 

professora que fará a leitura da informação) 

 

No dicionário tem o significado de modéstia. 

Uma pessoa com esse valor sabe respeitar, sabe ouvir e falar na hora certa, não se acha melhor 

do que ninguém. 

Resposta: humildade 
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Em uma sala de aula um aluno derrubou seu dinheiro no chão, o colega que viu isso acontecer, 

pegou o dinheiro e devolveu. 

No dicionário esse valor tem significado de honradez, respeitabilidade, compostura, pode ser 

uma característica de uma pessoa ou instituição, significa falar a verdade, não omitir, não 

dissimular. O indivíduo que possui esse valor repudia a malandragem e a esperteza de querer 

levar vantagem em tudo. 

Resposta: honestidade 

Ter esse valor é acreditar no outro que sofre e torcer para que ele se recupere logo, que erga a 

cabeça e caminhe com fé na vida. 

É agir para ajudar a quem necessita. 

Resposta: compaixão 

É um dos valores mais importantes no desenvolvimento da educação da criança. Trata-se do 

afeto pessoal, puro e desinteressado, compartilhado com outra pessoa, que nasce e se fortalece 

diante dos relacionamentos entre os seres humanos. 

Resposta: amizade 

Vamos falar desse valor através de um poema, porém a professora vai excluir do poema toda vez 

que o nome dele aparecer. Fique atento e boa sorte. 

O...........é um valor, 

Que eu vou tentar explicar, 

É um modo de sentir 

E com os outros atuar. 

 

Tenho .................quando 

Ponho o meu braço no ar 

E com grande contenção 

Espero a minha vez de falar 

 

E quando alguém fala  

Com atenção eu vou escutar, 

Pois é assim que faz, 

Quem os outros respeitar. 

 

Se sigo as regras de sala, 

Se sei falar sem gritar 

Se arrumo o jogo que fiz 

.................. estou a mostrar. 
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Quando estou numa fila 

E aguardo a minha vez 

Também demonstro ......... 

Sou crescido tu bem vês. 

 

Porque aprendemos com o pai 

Com o irmão ou com a mãe 

E a escola nos ensina 

O que é o ..............também. 

 

Pois o ..................não vem 

Conosco no corpo ao nascer 

Ele tem que ser aprendido 

Temos que ver, para fazer. 

 

Se dos animais cuidarmos 

Tratarmos bem a natureza 

...................... as diferenças 

Seremos mais felizes, com certeza. 

(Maria do Rosário M. Macedo) 

Resposta: Respeito 

Ato de aceitar ou suportar, com indulgência; clemência. Disposição para admitir modos de 

pensar diferentes ao nosso. 

Resposta: Tolerância 

Esse valor é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, aceitar ou pedir 

desculpas; se redimir em relação a algo de errado. 

Na Bíblia, a palavra grega traduzida quer dizer literalmente “abrir mão, deixar ir embora”. 

Resposta: Perdão 

Algumas crianças de 4 a 8 anos foram questionadas sobre esse valor. Foi perguntado o que 

significava esse valor para elas. Veja algumas respostas dadas: 

 É quando a minha mãe faz café para o meu pai e bebe um golinho antes de lhe dar, para 

saber se está realmente bom ( Danny, 7 anos) 

 Não consigo explicar, só sentir, é uma coisa que vem do coração.” – Manuela, 6 anos. 

 “é tipo dois meteoros caindo juntos. Quando caem, saem corações e um perfume que 

escolhe duas pessoas para se apaixonarem.” – Pietro, 5 anos. 
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 “O beijo, a magia, o coração e a casca da ferida.” – Laura, 5 anos. 

 “É quando a gente faz amizade e solta pum!” – Noah, 5 anos. 

 É um coração tão grande, mas tão grande, que não dá para quebrar nem separar.” – Luiza, 

5 anos. 

Resposta: Amor 

 Significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. 

Esse valor muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e 

se comporta com retidão. 

Resposta: Sabedoria 

Eu demonstro esse valor quando: 

 Auxilio um amigo que não está conseguindo realizar uma atividade; 

 Colaboro com a organização da sala na hora do lanche; 

 Faço doação das roupas e calçados que não uso mais para alguém que precisa. 

 Dou meu lugar no ônibus para um idoso, gestante, mulher com uma criança de colo; 

 Ajudo a manter o meu ambiente limpo e bom para todos. 

Resposta: Solidariedade 

 

2) O ser humano precisa praticar valores. Nós só nós realizamos como seres humanos sendo 

virtuoso. Leia o poema a seguir e depois faça o que se pede: 

 

VIRTUDE E FELICIDADE 

Será a virtude uma coisa 

Chata, difícil e dura? 

Será que ela é contrária 

Ao que o homem mais procura? 

 

Tem gente que acha assim: 

Melhor é não ter virtude, 

Fazer o que der na telha, 

Sem tomar uma atitude! 

 

Procurar prazer em tudo, 

Mesmo à custa de outro alguém, 

Viver sem bússola justa, 

Além do mal e do bem! 
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Felicidade é a virtude 

Praticada a cada dia, 

É a justiça das ações 

Sem vaidade ou covardia. 

 

Ser feliz é muito mais 

Que viver só de prazer... 

É uma paz de consciência 

Feliz é ser, mais que ter... 

 

Quem sabe enxergar a vida  

Pelo prisma da virtude 

É que é feliz de verdade 

É ante o mundo não se ilude! 

 

Justiça, amor, bondade 

É que não são ilusões, 

Pois podem brotar tranquilas 

Nos humanos corações. 

                       (Dote Incontri) 

 

a) Na primeira estrofe do poema são feitas duas perguntas. Responda a essas perguntas: 

 

“Será a virtude uma coisa 

Chata, difícil e dura? 

Será que ela é contrária 

Ao que o homem mais procura?” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Em cada retângulo tem uma situação que retrata valores, virtudes e duas escolhas possíveis. 

Leia a situação e pinte a forma como você agiria em cada uma delas: 

Meu amigo faltou aula porque estava doente. Ele me pediu o caderno emprestado para copiar 

o que perdeu nos dias que esteve ausente. Eu... 
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Empresto meu caderno para ajudar o meu 

amigo. 

Não empresto meu caderno porque ele pode 

sujar ou perder. 

 

Maria tem uma caneta que eu sempre quis ter.  Hoje ela esqueceu sua caneta em cima da 

carteira, todo mundo foi embora e eu fui a última a sair de sala de aula. Então, eu... 

Guardei a caneta dela e não vou devolver 

porque como diz o ditado “Achado não é 

roubado e quem perdeu é um relaxado”. 

Guardei a caneta dela para devolver no outro 

dia para ela, pois sei a quem pertence a 

caneta. 

 

 

Hoje no recreio um amigo meu ficou debochando do aluno novo porque ele veio com um 

tênis velho e furado, eu... 

Também debochei porque não conheço o 

aluno novo e não quero perder o meu amigo 

que já estuda comigo a mais tempo. 

Pedi ao meu amigo que parasse com o 

deboche porque o aluno novo deve estar se 

sentindo muito triste e humilhado. 

 

 

Uma colega de sala participa da Umbanda e hoje ela contou para os colegas de sala, algumas 

meninas da sala disseram que não vão mais brincar com ela porque ela não participa da 

mesma religião que elas. Nessa situação eu... 

Virei a cara para colega da Umbanda, pois 

não quero perder a amizade das outras 

colegas. 

Conversei com as meninas da sala e falei para 

elas que todos nós devemos respeitar as 

diferentes religiões e que isso não nos impede 

de sermos amigas. 

 

 

Hoje vai ter prova de História e meu amigo não estudou e pediu para que eu passasse as 

respostas para ele durante a prova. Eu... 

Não passo as respostas, pois ele precisa 

aprender a estudar. 

Passo a resposta, afinal ele é meu amigo e não 

pode ficar prejudicado. 

 

c) Todas as escolhas que fazemos nos traz consequências, ou seja, para cada causa temos uma 

consequência. Se sabemos escolher com sabedoria teremos consequências boas, mas se 

escolhemos mal teremos consequências não tão boas assim. Agora, você vai imaginar as 

consequências possíveis para cada situação a seguir e escrever pelo menos uma 

consequência: 
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 Situação: menino ajuda um desconhecido a se levantar do chão. 

Consequência:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Situação: menino ajuda sua mãe a lavar a louça do almoço. 

Consequência: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Situação: menino faz piada todos os dias com o colega, chamando de gordo. 

Consequência: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Situação: menino briga com todos os colegas que discordam dele. 

Consequência: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

d) Releia a quarta estrofe do poema: 

 

Felicidade é a virtude 

Praticada a cada dia, 

É a justiça das ações 

Sem vaidade ou covardia. 

 

A felicidade é uma virtude e um sentimento muito importante para nossa vida. Pense agora em 

situações que podem ocasionar os sentimentos e valores destacados a seguir. Escreva o maior 

número de causas que conseguir: 

 

FELICIDADE 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

AMOR 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

TRISTEZA 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

AMIZADE 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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PROPOSTA DE TRABALHO 1 – 5º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/ Formação Humana 

ANO: 5º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Valorização da vida 

OBJETIVOS 

 Refletir sobre a forma como cada pessoa vê a si mesmo e os outros, levando em conta as 

diferenças e diversidade de olhares; 

 Descrever características dos personagens da lenda e as características das pessoas com quem 

convivem, bem como, de si mesmo; 

 Participar da confecção do painel da turma de forma criativa e autentica; 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Solicitar a leitura em voz alta do texto a seguir (se preferir solicitar que cada aluno leia um 

parágrafo); 

 Relembrar com os alunos o gênero textual “lenda”; 

 Ler as questões sobre o texto e deixar que os alunos se expressem livremente sobre os 

questionamentos; 

 Após a leitura do texto os alunos com ajuda da professora deverão elencar as características 

que cada personagem do texto apresenta; 

 Entregar aos alunos a imagem da ilusão de ótica ou projetar em sala a imagem, pedir para 

observem sem falar o que estão vendo. Após um tempo pedir para que falem o que conseguem 

ver. Explore o que conseguiram enxergar na imagem, respeitando todas as possibilidades e se 

for preciso mostre as duas possibilidades (a moça e a velha); 

 Para completar os corações sobre as características de si e de outras pessoas do seu convívio o 

professor deverá incentivar os alunos a pensarem em suas características físicas e subjetivas 

(bonito, alto, magro, louro, negro, cabelos longos, inteligente, esforçado, simpático, alegre, 

sorridente, tímido, nervoso, falador, agitado, esportista, chorão, emotivo, briguento, quieto, 

divertido. Em relação a família se ela é unida, distante, barulhenta, conversadora, briguenta, 

triste, alegre, distante, carinhosa, exigente, separada, quieta, grande, pequena, violenta, 

amável...); 

 Pedir para que alguns alunos que queiram leiam as características que escreveram em cada 

coração. Lembrando sempre de manter o respeito a opinião dos colegas; 
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 Construir com os alunos um painel que represente a turma e o encontro desses que irão conviver 

durante o ano juntos, apreciando as diferenças e a forma de expressão de cada aluno. Após o 

desenho do contorno das mãos e a pintura livre montar o painel conforme indicado na atividade 

e se quiser pode escolher um título ou uma frase que represente o grupo. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Realizar a leitura do texto levando em conta a pontuação, entonação e pronúncia das palavras 

para que se tenha uma boa compreensão da narrativa; 

 Ao lembrar o gênero textual lenda o aluno buscará em sua memória lembranças de outras lendas 

que já tenha lido ou ouvido; 

 Expressar sua opinião sobre os questionamentos do texto, colocando de maneira clara e 

coerente suas percepções, bem como, escutar com respeito o relato de seus colegas de turma; 

 Pensar nas características de cada personagem da história e relacionar as que melhor cabem a 

cada um deles, se for preciso buscar no dicionário o significado de cada característica; 

 Observar a imagem da ilusão de ótica e quando solicitado falar o que viu na imagem. Os alunos 

podem ver o perfil de uma moça, ou de uma velha ou apresentar outras hipóteses (anjo, animal, 

anjo...). Lembrando sempre de respeitar o que o outro viu e percebeu; 

 Para completar os corações com suas características e características das pessoas com quem 

convive o aluno deverá pensar em cada um e escrever o que for mais evidente; 

 Compartilhar, se assim desejar, com os demais o que escreveu em cada coração; 

 Durante a construção do painel da turma os alunos deverão se expressar de maneira criativa e 

autentica. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Semicírculo 

 

RECURSO 

 Texto impresso da lenda “Oásis”; 

 Imagem da ilusão de ótica impresso ou no multimídia; 

 Recorte de corações ou corações impressos em folha; 

 Papel chamex; 

 Lápis de cor; 

 Cartolina. 
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ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura, compreensão e interpretação de texto; 

 Confecção do cartaz da turma. 

 

ATIVIDADES 

Lenda é uma narrativa (história) passada de geração para geração e contada como se fosse uma 

verdade. Geralmente possui elementos fantásticos podendo servir para explicar fenômenos ou 

acontecimentos reais. 

A lenda que você vai ler a seguir faz parte da literatura e cultura chinesa. 

 

Oásis 

 

Conta uma popular lenda do Oriente que um jovem 

chegou à beira de um oásis junto a um povoado e, 

aproximando-se de um velho, perguntou-lhe:  

– Que tipo de pessoa vive neste lugar ? 

– Que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você 

vem ? – perguntou por sua vez o ancião. 

– Oh, um grupo de egoístas e malvados – replicou 

o rapaz – estou satisfeito de haver saído de lá. 

– A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui –replicou o velho. 

No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e vendo o ancião 

perguntou-lhe: 

– Que tipo de pessoa vive por aqui? 

O velho respondeu com a mesma pergunta: – Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você 

vem? 

O rapaz respondeu: – Um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. 

Fiquei muito triste por ter de deixá-las. 

– O mesmo encontrará por aqui – respondeu o ancião. 

Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho: 

– Como é possível dar respostas tão diferente à mesma pergunta? 

Ao que o velho respondeu: 

– Cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de 

bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou 

amigos ali, também os encontrará aqui, porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa 

na nossa vida sobre a qual podemos manter controle absoluto. 
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(Sergio Capparelli. Contos Chineses para Crianças. Disponível em: 

https://sabedoriauniversal.wordpress.com/lendas-e-contos/) 

 

REFLETINDO SOBRE O TEXTO 

Reflitam sobre as questões a seguir e justifiquem suas opiniões: 

1) Como você acha que o primeiro jovem que chegou ao oásis era? Como será que ele se 

relacionava com as pessoas do lugar onde ele morava? Justifique sua resposta. 

2) Como você acha que o segundo jovem era? Como será que ele se relacionava com as 

pessoas do lugar onde morava? Justifique a sua resposta. 

3) Você concorda com o sábio quando ele diz “Cada um carrega no seu coração o ambiente 

em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá 

encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará 

aqui...”?  

 

4) Leia as palavras do quadro, pense na história “Oásis” e as características dos seus 

personagens, depois pinte conforme a legenda: 

 

*Amarelo: prováveis características do primeiro jovem; 

*Verde: prováveis características do segundo jovem; 

*Azul: prováveis características do ancião; 

*Branco: quando tiver dúvida ou achar que a característica não combina com nenhum dos 

personagens. 

 

SÁBIO ANTIPÁTICO SIMPÁTICO 

AMIGO ALEGRE GROSSEIRO 

EXTROVERTIDO CONSELHEIRO DESCONFIADO 

HONESTO RABUJENTO HOSPITALEIRO 

 

Formas diferentes de ver uma mesma realidade 

5) Observe o quadro a seguir e escreva o que você vê: 
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Imagem retirada do site: https://www.significados.com.br/ilusao-de-otica/ 

______________________________________________________________________________ 

A maneira como percebemos as pessoas, o nosso ambiente, a nós mesmos é único e depende das 

nossas vivências e as marcas que elas deixaram em nossos corações. 

 

6) Escreva dentro dos corações como você vê: 

A si mesmo/a Seus amigos ou amigas 

 

 

 

 

Sua família Sua professora/professor 
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7) Leia o texto a seguir: 

 

Apesar de nossas 

diferenças na maneira como 

somos, como sentimos, como 

vemos o mundo ao nosso redor e 

como agimos perante as situações, 

são essas diferenças que nos 

tornam especiais e insubstituíveis 

e fazem do lugar onde vivemos 

muito mais rico e diverso. 

Aprendemos constantemente uns 

com os outros. Primeiro com 

nossa família, depois com os amigos, a escola, os vizinhos... 

 “O ser humano – vocês e eu – é um ser de encontro. Vive como pessoa, desenvolve-se, 

aperfeiçoa-se, criando encontros.” (LUCCI, 2013, p.39). Os encontros contribuem com a nossa 

formação, com quem somos, o que aprendemos.  

 Mas o que são ENCONTROS? 

 O encontro não é somente estar perto. Podemos estar perto de muitas pessoas e nunca 

termos um encontro verdadeiro com elas. O encontro é um enriquecimento mútuo, onde eu ofereço 

a você o que eu tenho de mais sublime e verdadeiro dentro de mim e você oferece a mim o que tem 

de mais sublime e verdadeiro dentro de você. Nesse encontro você já vive dentro de mim e eu 

dentro de você e assim o que dói em mim também dói em você, o que me alegra também te alegra, 

e os meus problemas já não são só meus e sim nossos problemas. (LUCCI, 2013) 

 

8) Pensando no texto que tal expressar de maneira artística o encontro das pessoas que formam 

a nossa turma? 

 

Faça o contorno de sua mão em uma folha de papel sulfite, recorte e a enfeite conforme desejar, 

pode fazer desenhos com retas, círculos, coração, listrado, colagem de papel colorido, lantejolas... 

use a sua criatividade para deixa-la com o seu jeito. 

Por fim, junto com a professora colem as mãos produzidas em uma cartolina formando um desenho 

que represente a turma (árvore, coração, flor, mão, globo terrestre, ondas do mar, borboletas, 

jardim, animais...) se desejar escreva um título para a composição de vocês. 

Bom trabalho!! 

Exemplos de composição com as mãos  
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O importante é compor no final um cartaz ou painel único, juntando todas as produções como 

parte de um todo. 

PROPOSTA DE TRABALHO 1.1 – 5º ANO 

OBJETIVOS 

 Perceber o lugar onde mora e o que pode ser feito para melhorá-lo; 

 Elencar atitudes que ajudam na construção de um lugar melhor para se viver; 

 Responsabilizar-se pela melhoria do lugar onde se vive; 

 Pensar em hábitos que valorizem a vida e o lugar onde se vive. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Solicitar a leitura do poema de Pedro Bandeira, a leitura pode ser feita em forma de jogral onde 

um grupo de alunos lê uma estrofe e outro grupo outra estrofe; 

 Explorar oralmente a relação entre o título do poema e o conteúdo que ele traz; 

 Pedir para os alunos escreverem e compartilharem qual é o mundo mais importante para eles; 

 Ao ilustrar a última estrofe do poema incentivar os alunos a pensarem no local em que eles 

vivem, os ambientes que frequentam, levando em conta a realidade que vivem; 

 Na atividade três incentive os alunos a serem sinceros na hora de marcar um X nos quadrinhos 

que representam as atitudes que eles já apresentam, bem como, a colocar em prática as que 

ainda não apresentam. Reflitam com a turma o que ainda precisa melhorar dentro de sala de 

aula e na escola para melhorar o ambiente levando em conta a necessidade da turma; 
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 Ao fazer a lista os alunos podem compartilhar o que escreveram, podem acrescentar ações que 

não foram citadas e se o professor desejar pode fazer uma lista da turma para colocar o que 

precisa ser feito concretamente para melhorar o convívio e o ambiente escolar; 

 Por fim, o professor deve relembrar o que foi visto nas aulas sobre o tema “Valorização da 

vida” para auxiliar na escrita da frase “A minha vida é importante porque...” Depois os alunos 

podem compartilhar as frases que criaram. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Durante a leitura do poema o aluno deverá relacionar o título ao conteúdo que ele traz; 

 Pensar sobre o mundo mais importante para ele, escrever e justificar a resposta. Compartilhar 

o que escreveu e ouvir também as colocações dos colegas com respeito; 

 Ilustrar o que o mundo em que eles vivem tem de melhor e o que ainda precisa melhorar levando 

em conta o lugar onde vivem; 

 Ler cada item do quadro das atitudes e pintar o que pode ser feito pelo aluno e marcar um X no 

que realmente o aluno já faz e listar o que ainda não faz, mas que poderia fazer. Nessa atividade 

o aluno deve ser sincero; 

 Ao escrever a frase sobre “A minha vida é importante porque...” o aluno deve buscar na 

memória o que aprendeu nessa primeira aula. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA  

 Semicírculo 

 

RECURSO 

 Impressão do poema de Pedro Bandeira e das atividades propostas; 

 Lápis de cor; 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Realização das atividades de leitura e interpretação do poema; 

 Pintar o que fazemos para tornar o lugar em que vivemos mais agradável; 

 Listar o que podemos fazer para melhorar o lugar onde vivemos; 

 Completar a frase “Minha vida é importante porque...” 

 

ATIVIDADES 

O encontro, quando acontece, nos dá bons frutos e entre eles a energia e força para viver e 

para mudarmos o mundo dentro de nós e o mundo ao nosso redor. 
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Leia o poema a seguir: 

Esse pequeno mundo 

Sei que o mundo é mais que a casa, 

Mais que a rua, que a escola, 

Mais que a mãe e mais que o pai. 

 

Vai além do horizonte, 

Que eu desenho no caderno, 

Como linha reta e preta,  

Se separa azul de verde. 

 

Sei que é muito, sei que é grande, 

Sei que é cheio, sei que é vasto. 

 

Me disseram que é uma bola, 

Que flutua pelo espaço 

Atirada pelo chute 

De um gigante poderoso: 

Vai direto para o gol. 

Que ninguém sabe onde é. 

 

Mas para mim o que mais conta  

É este mundo que eu conheço 

E cabe direitinho 

Bem no meu pé. 

(BANDEIRA, Pedro. Cavalgando o arco-íris. São Paulo: Moderna, 1984.) 

  

REFLETINDO SOBRE O TEXTO 

 

1) O mundo que o poeta fala vai além de tudo que conhecemos, porém para ele o mundo mais 

importante é o lugar onde ele vive. E para você qual lugar do mundo é o mais importante? 

Justifique a sua resposta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Ilustre a última estrofe do poema pensando como é o lugar onde você vive, o que tem de 

bom e o que ainda precisa melhorar: 

 

O que tem de bom no lugar onde eu vivo 
O que ainda precisa melhorar no lugar 

onde vivo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O lugar onde vivemos nos ajuda a contar nossa história, traz muitas memórias, vivências e 

encontros.  

Muitas vezes não cuidamos do lugar onde vivemos da maneira como deveria. 

 

3) Pense no lugar onde mora e pinte o que é possível fazer de concreto para tornar esse lugar 

mais agradável para você e para os outros também, leve em conta as pessoas, os animais, 

as plantas, o solo, a água, nos quadrinhos em branco você pode acrescentar algumas atitudes 

que você poderia fazer e que não aparecem na tabela. 

 

EM SUA 

CASA 

Arrumar o 

seu quarto 

Separar o 

lixo 

reciclável 

Manter a 

limpeza da 

casa 

Arrumar o 

guarda-

roupa 

Lavar seus tênis 

Doar os 

brinquedos 

que você 

não brinca 

mais 

Doar suas 

roupas que 

não servem 

mais 

Economizar 

água quando 

tomar banho 

e escovar os 

dentes 

Regar as 

plantas 

Cuidar com 

carinho dos 

animais de 

estimação 
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NA RUA 

Não jogar 

lixo no chão 

Manter as 

calçadas 

livre de 

entulhos e 

buracos 

Olhar para os 

dois lados 

antes de 

atravessar a 

rua 

Quando 

andar de 

bicicleta 

respeitar as 

leis de 

trânsito 

Dar preferência 

para idosos e 

gestantes nas 

filas e nos 

ônibus 

Andar 

sempre pela 

calçada 

Atravessar a 

rua na faixa 

de segurança 

Não 

atravessar a 

rua próximos 

a pontos 

cegos 

Não ficar 

brincando na 

rua 

Ajudar alguém 

que precisa. 

     

 

 

NA 

ESCOLA 

Usar as 

palavras 

mágicas 

(obrigado, 

por favor, 

com licença) 

Tratar todos 

com respeito 

Zelar pelo 

material de 

uso coletivo 

Conservar os 

livros da 

biblioteca 

Escutar os 

colegas com 

respeito e 

cordialidade 

Jogar lixo 

no lixo 

Zelar pelo 

material de 

uso 

individual 

Ajudar um 

amigo com 

dificuldade 

Manter 

respeito na 

hora da 

execução do 

Hino 

Nacional 

Praticar esportes 

com 

companheirismo 

e respeito aos 

adversários 

     

 

 

 

4) Agora, volte ao quadro anterior e marque um X em cima de cada item que você já faz e escreva 

na lista a seguir os itens que você ainda pode fazer para melhor o lugar onde vive, dê um título para 

ela: 
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MINHA LISTA 

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o mundo em que vivemos se tornar um lugar melhor depende de cada um de nós e das 

nossas atitudes e se unirmos nossas forças e energia podemos transformar qualquer realidade ao 

nosso redor. 

Não deixe para depois... comece hoje a fazer a diferença!! Depois é só colher os frutos que 

virão com suas boas atitudes. 

 Agora, considere o que você aprendeu até agora com seus colegas e professora e complete 

a frase com suas palavras: 

Minha vida é importante porque 
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PROPOSTA DE TRABALHO 2 – 5º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Ensino Religioso/Formação Humana  

ANO: 5º  

OBJETO DE CONHECIMENTO: Atitudes que favorecem o crescimento físico, intelectual, 

afetivo, moral e espiritual. 

OBJETIVOS:  

 Trabalhar as virtudes como exigências para um bom convívio (encontro); 

 Encontrar no diagrama as virtudes escondidas; 

 Pesquisar o significado das virtudes encontradas no diagrama; 

 Relacionar as virtudes com as ações no cotidiano; 

 Refletir sobre as frases que se encontram nas faces do Dado da Paz; 

 Construir o Dado da Paz; 

 Propor-se a executar ações diárias conforme indicadas no Dado da Paz; 

 Escrever um diário sobre a vivência com o Dado da Paz. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A)  

 Retomar com os alunos o significado de “encontro” trabalhado no tema anterior realizando a 

leitura coletiva e exploratória do texto “Virtudes”; 

 Explorar com os alunos as exigências (virtudes) para se ter um encontro verdadeiro, explorando 

o significado de cada virtude. Se necessário dando exemplos concretos de situações onde essas 

virtudes aparecem ou solicitando aos alunos que contem situações em que vivenciaram alguma 

virtude. Importante lembrar aos alunos situações do dia a dia em que virtudes estiveram 

presentes; 

 Solicitar aos alunos que encontrem as treze virtudes no diagrama (benevolência, justiça, 

paciência, sinceridade, responsabilidade, otimismo, sabedoria, respeito, autoconfiança, 

coragem, contentamento, disciplina e determinação) e posteriormente explorar cada uma delas, 
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verificando se os alunos sabem o significado de todas, caso contrário pedir para que busquem 

no dicionário das virtudes desconhecidas; 

 Na próxima atividade os alunos deverão escolher uma virtude e desenhar uma situação em que 

praticaram essa virtude. Depois de maneira organizada cada aluno poderá expor o seu desenho 

e compartilhar com os colegas a atitude ilustrada. Lembrando sempre a todos o saber ouvir com 

respeito e falar de maneira clara e objetiva; 

 Explorar com os alunos o significado das frases encontrada nas faces do Dado da Paz, se achar 

necessário dar exemplos concretos de cada atitude incentivada no dado; 

 Cada aluno construirá o seu Dado da Paz, para tanto o professor deverá imprimir uma cópia 

para cada aluno do dado em anexo e auxiliar o aluno na montagem. O dado pode ser impresso 

em uma folha de cartolina; 

 Incentivar os alunos a praticarem diariamente uma nova ação tendo como base os comandos do 

Dado da Paz; 

 Se achar interessante o professor pode propor a escrita de um diário embasado no jogo do Dado 

da Paz, onde o aluno pode colocar a data, a frase que caiu para ser exercitada no dia e as ações 

concretas que o aluno conseguiu realizar, bem como, ilustrações dessa ação, recorte e colagem. 

Se o aluno não conseguir cumprir com o solicitado no Dado da Paz, o aluno também pode 

escrever e colocar o que o impediu de concretizar a ação. 

 

AÇÕES DO ALUNO  

 Relembrar o significado de “encontro” trabalhado no tema anterior, mostrando o que aprendeu 

sobre o verdadeiro encontro com o outro; 

 Participar na exploração sobre as virtudes e falar sobre situações em que já viveu alguma 

virtude, auxiliando na ilustração da aula; 

 Encontrar as treze virtudes no diagrama e escrevê-las no quadro; 

 Buscar no dicionário o significado das virtudes que desconhecidas; 

 Analisar e escolher uma das virtudes encontradas e que já utilizou em uma situação no 

cotidiano, ilustrar e compartilhar a vivência; 

 Participar na exploração das frases encontradas no Dado da Paz, podendo dar exemplos que 

ilustrem as frases; 

 Construir o Dado da Paz seguindo as orientações do professor; 

 Praticar diariamente as ações propostas no Dado da Paz, o qual deverá ser jogado todos os dias 

e executado as ações propostas; 

 Escrever um diário baseado no jogo do Dado da Paz, colocando a data, a frase que caiu para 

ser exercitada no dia e as ações concretas que conseguiu realizar, podendo conter ilustrações, 
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recorte, colagem. Se não conseguir realizar a ação, isso também pode ser escrito no diário, 

refletindo e explicando o que impediu de concretizar a ação. 

 

ORGANIZAÇÃ DA SALA  

 Semicírculo 

 

RECURSO 

 Impressão do diagrama; 

 Caderno de desenho ou folha de papel sulfite para ilustrar a situação vivenciada com uma 

virtude; 

 Lápis de cor; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Impressão do dado da paz; 

 Papel sulfite para a confecção do diário. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Atividades sobre o tema virtudes; 

 Montar o Dado da Paz 
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ATIVIDADES 

Virtudes 

 Vimos no tema passado que o encontro é 

um enriquecimento mútuo. Mas o que devo fazer 

para criar um encontro verdadeiro com o outro?  

 Para isso acontecer precisamos cumprir 

algumas exigências, entre elas: a generosidade, a 

verdade, a fidelidade, a cordialidade e saber 

compartilhar valores elevados. Caso contrário 

posso viver cercado de pessoas e nunca ter um 

encontro verdadeiro com elas. 

 A GENEROSIDADE nos ajuda a abrirmo-

nos aos outros, ela nos permite chegar ao outro e o 

outro chegar até nós e nos auxilia a repartir com os outros o que temos de melhor dentro de nós. 

 A FIDELIDADE auxilia a fortalecer a confiança entre nós e os outros, devemos ser fiéis a 

palavra dada, aos nossos compromissos assumidos e ao que acreditamos. 

 A CORDIALIDADE é a arte do bem viver, é a manifestação explícita de afeto e simpatia. 

 O SABER COMPARTILHAR VALORES ELEVADOS é quando nos unimos e 

caminhamos rumo a algo de grande valor, é unir o que temos de mais valoroso dentro de nós para 

fazer o bem em comum. 

               (LUCCI, 2013) 

1) Essas exigências do encontro nós chamamos de VIRTUDES. Você conhece ou lembra de 

outras virtudes? No diagrama a seguir você encontrará 13 virtudes. Marque-as e depois 

copie-as no quadro: 

A A D E R E T Y R U J K L V B E E R D S F R W U C V A 

P W U Y B V V A E G H I O P L A S E E R Y T T P O W U 

A S X C D F T R S N G H T Y U Q W B V C X S E A N S T 

T T G B N M F E P E E R T Y M Ç P O A C X Y M C T S O 

P Ç Z X C A D W O U Y T N M O P A S D R Q N N I E D C 

L M N B R A A E N O L J U S T I Ç A B V C B N Ê N E O 

M I L O L L Ç S S E E C D Q N U I K L O Q V H N T Y N 

C O R A G E M W A A M J U L P Ç D B Z X B D G C A S F 

S V G B N M J E B I L P O W E D S T H J I S B I M A I 

A Z Ç L M B V X I O U Y T L O A S D E N P A V A E B A 

D V G N M J I L L U D R U T M J I O L A E A F B N E N 

F I L P A C R F I D D S B O T I M I S M O A D G T D Ç 

U S C V B I O L D E N I S Ç O I K L H N M W C G O O A 

O X C B N M E O A P Ç L I B T R O A D N Ç P S H E R E 

A B V F C H G U D P O I I L K J Ç A A S S Ç E D D I E 

A T E R F B E N E V O L Ê N C I A A D S E K O V D A D 

E R T U I P O J J Y H D N M O I P Ç L A E L T T F T Y 

U Q M H H J K I R V B X Z C R E S P E I T O Y R A U D 

A Z X C Ç P O Y L D E T E R M I N A Ç Ã O U E E Q Y C 

U Y W A S D F P O C V W T Q W E R D Ç O Y I R Q V T I 

S I N C E R I D A D E W Q A Z X C V P O A K R O I T O 

Q P R T N Z X Ç O P A D E R D I S C I P L I N A O H O 
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Benevolência, justiça, paciência, sinceridade, responsabilidade, otimismo, sabedoria, 

respeito, autoconfiança, coragem, contentamento, disciplina, determinação. 

 

VIRTUDES 

 

 

 

 

 

 

 

2)Procure no dicionário o significado das virtudes que você desconhece. 

 

3)Escolha uma virtude do quadro, escreva e ilustre uma situação em que você já a vivenciou. 

Depois compartilhe com os colegas. 

VIRTUDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando praticamos no nosso dia a dia as virtudes experimentamos alguns sentimentos bons 

como: amor, alegria, tranquilidade, calma e paz. 

 Você conhece o Dado da Paz um jogo praticado por muitas crianças no mundo todo? Esse 

dado faz parte do Projeto Living Peace (Vivendo a Paz). Vamos conhecer um pouco mais esse dado 

e o significado de cada uma das suas faces 
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Ser um verdadeiro amigo e ajudar as pessoas a acolher uns aos outros 

como são. 

Estar pronto a desculpar e recomeçar cada vez que uma amizade é 

rompida. 

 

 

 

 

Comprometer-se a construir e manter a paz. 

Perdoar as ofensas recebidas sem esperar nada em troca. 

 

 

 

 

Escutar com atenção quem está falando (pais, irmãos, professores, 

colegas da escola, os amigos da rua, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Tomar a iniciativa e ser o primeiro a amar, sem esperar do outro a 

mesma atitude. 

 

 

 

 

Fazer ao outro o que gostaria que fizessem a você. Não fazer ao outro 

o que não gostaria que fizessem a você. 
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Amar todas as pessoas, sem distinção de classe, raça, cultura, 

religião, e cuidar do meio ambiente. 

 

 

 

 

 

(Fonte: https://docplayer.com.br/108351342-Lingua-portuguesa-4-ano.html.) 

 

Agora é a sua vez de montar o Dado da Paz.   

Depois de montado você pode jogar diariamente o dado e a face que cair voltada para cima é o que 

deverá viver durante o dia.  

Se desejar pode fazer um diário escrevendo qual foi a frase que você tirou e terá que vivenciar 

durante o dia e quais ações concretas conseguiu fazer durante esse período. Lembre-se de anotar a 

data no seu diário. Depois você pode socializar suas ações com os colegas.  

 

REFERÊNCIAS 

LUNA, Maria José de Matos (Org); RABOUD, Corinne Elisabeth (Org.), et al. Caderno de 

Atividades: Eduação para a Paz a Arte de Amar. Recife: Editora Universitária UFPE, 2012. 

LUCCI, Elian Alabi. Pedagogia do Amor, globalização e criatividade. São Paulo: Editora 

Mandruvá, 2013. 

PROPOSTA DE TRABALHO 3 – 5º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Ensino Religioso/Formação Humana 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Atitudes que favoreçam o crescimento físico, intelectual, 

afetivo, moral e espiritual / A riqueza da diversidade cultural brasileira: festas religiosas, 

manifestações folclóricas. 

OBJETIVOS DA AULA 

 Refletir formas variadas para vivenciar uma cultura de paz; 

 Construir um brainstorming (tempestade mental) partindo da palavra paz; 

 Explorar a noção de Políticas Públicas (leis, resoluções e estatutos); 

 Ler a história das ações de assistência e proteção à criança no Brasil; 

 Realizar a análise dos direitos que constam no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

 Assistir a animação sobre o Direito das Crianças da TV Cultura; 

 Debater sobre os direitos das crianças e a realidade mostrada na animação; 
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 Aprofundar o sentido do artigo do ECA “direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou 

nacionalidade; 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Realizar a leitura em voz alta do poema “A paz não é só”, a professora pode ler ou solicitar que 

um aluno leia, ou mesmo fazer em forma de jogral onde cada grupo de alunos lê uma estrofe 

ou um verso; 

 Partindo do poema a professora deverá relembrar o que já foi dito sobre a paz e incentivar os 

alunos a pensarem o que mais se deve fazer para conseguir uma cultura de paz. A professora 

deverá levar em consideração todas as opiniões e discutir as que não condizem com o tema; 

 Partindo do conhecimento construído até agora os alunos em duplas farão um esquema - 

brainstorming que significa “tempestade mental”-, para tanto a professora deverá explicar 

como que se faz, podendo exemplificar no quadro a construção do esquema; 

 Solicitar aos alunos para que compartilhem seus esquemas após ficarem prontos; 

 Ler coletivamente o texto sobre outras formas de se obter uma cultura de paz, que são as 

políticas públicas. Explorar com os alunos o que eles entendem por políticas públicas, e quem 

pode realizar essas propostas e torná-las lei. O professor pode exemplificar a lei da Palmada 

proposta feita pela apresentadora Xuxa (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Lei/L13010.htm) que virou projeto de lei e foi aprovada; 

 Ao realizar a leitura da história das ações de assistência e proteção as crianças o professor pode 

levar os alunos a perceberem como foi lento e gradual o processo até chegar ao ECA e que 

ainda se tem muito a fazer, porque muitas crianças ainda sofrem por não ter o mínimo garantido 

pelo ECA, bem como, o quão difícil é a vida de algumas crianças no nosso país, bem como, 

que a miséria, a falta de alimento, saúde de qualidade, falta de moradia são também formas de 

violência e que não se pode ter paz com crianças vivendo nessas condições; 

 Pedir para os alunos ficarem atentos aos itens citados ao assistirem a animação sobre o direito 

das crianças da TV Cultura; 

 Na hora do debate o professor pode seguir o roteiro já disponível nesse material ou criar outro, 

mas é necessário o professor realizar os acordos antes do debate, quem vai falar, qual será a 

ordem, quando um fala os outros escutam, manter um debate respeitoso, não permitir o uso de 

palavrões e xingamentos. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Ler o poema “A paz não é só”, refletir sobre o que já foi visto sobre a paz, o conhecimento já 

adquirido e pensar em outras formas de construir uma cultura de paz; 
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 Em duplas montar o esquema partindo da palavra paz, levando em consideração o 

conhecimento prévio sobre o tema; 

 Apresentar seu esquema para a turma; 

 Acompanhar a leitura sobre Políticas Públicas e a história das ações de assistência e proteção 

as crianças, levantando suas dúvidas, dando exemplos que possam enriquecer o texto; 

 Participar da exploração dos direitos do ECA, perguntando suas dúvidas e trazendo exemplos 

sobre os artigos apresentados; 

 Assistir à animação em silêncio e atento as questões que precisam ser observadas; 

 Participar ativamente do debate, respeitando a opinião dos colegas e expondo as suas de 

maneira clara, objetiva e respeitosa. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Primeiro momento em duplas; 

 Para o debate sobre a animação em círculo. 

 

RECURSO 

 Papel sulfite para realizar o esquema sobre a paz; 

 Lápis de cor; 

 Multimídia ou TV para passar a animação. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Produção do esquema sobre a paz e apresentação para os colegas; 

 Participação no debate sobre a animação dos direitos das crianças da TV Cultura. 

 

ATIVIDADES 

1) Leia o poema de Cesar Obdeid e Jonas Ribeiro sobre a paz. 
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A paz não é só... 

Pedir desculpas, cessar fogo 

E dar as mãos  

Desejar a harmonia, pedir trégua 

E agitar a bandeira branca 

 

A paz não é só... 

Partilhar o que sobrou 

E fazer um discurso solidário 

 

Fazer um abaixo-assinado 

E abaixar o tom da voz. 

 

A paz não é só... 

Desenhar a pomba branca 

E plantar muitas árvores. 

 

É tudo isso e muito mais 

Não tema em fazer mais pela paz. 

 

2) O que mais você acha que pode ser feito para se ter paz? Converse com seus colegas sobre 

isso e depois em duplas façam um esquema partindo da palavra Paz. Escreva no centro da 

folha do caderno ou da folha de papel sulfite a palavra Paz, e cada ideia, expressão ou 

palavra que represente a palavra Paz vocês devem desenhar uma flecha que liga a ideia a 

palavra. Por fim, compartilhe com os colegas o esquema feito por vocês. 

 

Exemplo de esquema partindo de uma palavra 
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 Para termos uma cultura de paz, nem sempre bastam as ações isoladas, ou seja, aquelas 

praticadas por uma pessoa, ou um grupo pequeno de pessoas, apesar de serem muito importante. É 

necessário também termos políticos públicos que auxiliem e garantam uma cultura de paz, para 

isso surgem as leis, as resoluções e estatutos que são feitos partindo de situações de conflito, 

violência e discussões acerca de um determinado tema.  

 Você já ouviu falar do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)? Ele surgiu da 

necessidade de garantir a todas as crianças os seus direitos básicos (Educação, alimentação, saúde, 

lazer...) e exigir que os governos criem condições para que esse Estatuto seja cumprido.  

 

UM POUQUINHO DA HISTÓRIA... 

A primeira ação de assistência e proteção da criança no Brasil, surgiu na época em que o nosso país 

ainda era uma colônia de Portugal, em 1º 

de janeiro de 1726, na Bahia, foi criada 

pela Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia a “Roda dos Expostos”, 

também conhecida como “Roda dos 

Enjeitados”, onde as crianças eram 

deixadas quando não podiam ser criadas 

pelos pais. 

(Imagem retirada do site: http://ainfanciadobrasil.com.br/seculo-xviii-os-enjeitados) 

 

Em 11 de outubro de 1890, um ano após a Proclamação da República, 

Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo Provisório da 

República dos Estados Unidos do Brasil, decreta o 1º Código Criminal da 

República, a qual determina a penalização de crianças entre 9 e 14 anos, 

medida essa para conter a violência. 

 

(Imagem retirada do site:https://pt.wikipedia.org) 

Em 20 de fevereiro de 1926, o caso Bernardino fica 

conhecido através dos jornais que relatam sua história. 

Menino (12 anos), negro, pobre, engraxate que foi 

preso por jogar tinta em uma pessoa que saiu sem 

pagar pelo serviço. Preso com outros 20 adultos foi 

vítima de violência e quando estava no hospital 

relatou tudo aos jornalistas. Começam a discussão 

para que se tenha um lugar específico para crianças que foram presas. 
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(Imagem retirada do site: http://www.vermelho.org.br) 

 

Em 10 de dezembro de 1927, cria-se o 1º Código 

de Menores que proibiu a “Roda dos Expostos” e 

estabelece que os menores de 14 anos que não 

tinham família seriam encaminhados para Escola 

de Preservação. 

 

( Imagem retirada do site:https://www12.senado.leg.br) 

 

Em 1º de dezembro de 1964, os militares criaram a 

FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor)  e  

FEBEM’s (Fundação Estadual do Bem-Estar dos Menores). 

As questões relacionadas a infância passou a ser tratada como 

problema de segurança nacional. A FUNABEM e FEBEM’s 

receberam muitas críticas devido a fugas constantes, 

violência interna e ineficácia na ressocialização dos jovens. 

 

(Imagem: Ministério Público/ Divulgação) 

 

Em 19 de junho de 1975 foi criada a 1ª Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPMI) destinada a investigar a 

violência do Estado contra crianças e jovens desassistidos 

no Brasil, contribuindo para a elaboração de um novo 

Código de Menores. 

(Imagem retirada do site:https://operamundi.uol.com.br) 

Em 5 de outubro de 1988 o Artigo 227 da Constituição Federal torna-se base para a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual 

estabelece como dever da família, da sociedade e 

do Estado “assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

323

http://www.vermelho.org.br/


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

comunitária, além de 324rianç-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão”.  

(Imagem retirada do site:http://www.crianca.mppr.mp.br) 

Em 13 de julho e 1990 é aprovado no Congresso Nacional o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), sendo considerado o marco legal que reuniu todas as 

reivindicações de movimentos sociais que trabalhavam em prol do acesso à 

cidadania e proteção as crianças e adolescentes.  

 Apesar da conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ainda se tem um longo 

caminho para garantir esses direitos a todas as crianças e adolescentes no território brasileiro. 

(Texto retirado do site: http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-2174.html) 

Conheça os direitos contemplados no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente): 

 

 
 

(Imagem retirada do site: http://pedagogiabpna.blogspot.com/2015/09/direito-da-crianca.html) 
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3) Assista à animação sobre o Direito das Crianças produzido pela TV Cultura que conta a 

história de duas crianças o Jonas e a Lisa. 

Preste atenção aos seguintes fatos na animação: 

 Em que local os personagens Jonas e Lisa moram; 

 O que a mãe fazia; 

 Como a mãe tratava os filhos (Jonas e Lisa); 

 O que aconteceu com o pai de Jonas e Lisa; 

 Como era a vida deles antes da morte do pai; 

 Qual fato marca a decisão de Jonas de sair de casa; 

 Onde Jonas foi parar após sair de casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmjeNpF1CXc – Animação – Direito das Crianças – 

(TV Cultura) – 1992 , duração 9 min e 14 s 

 

4) Agora que você assistiu à animação, já conhece a história das principais leis no Brasil que 

tratavam das crianças e adolescentes e dos direitos que constam no ECA, vamos fazer um 

debate. A professora organizará a turma em um grande círculo e estipulará como será a vez 

de cada um falar.  

Lembre-se que em um debate você deve: 

 Ouvir com atenção e respeito os colegas; 

 Expressar sua opinião de maneira clara e respeitosa (evite palavrões ou xingamentos); 

 Esperar sua vez para falar. 

Vocês podem seguir o seguinte roteiro para o debate: 

 Quais direitos do ECA não foram respeitados na animação que mostrava a realidade de 

Jonas e Lisa? 

 Por que Jonas e Lisa pararam de estudar? Você conhece pessoas que precisaram parar de 

estudar para trabalhar e ajudar nas despesas em casa? 

 Como você acha que foi a vida de Jonas após sair de casa? 

 Você acha que ainda hoje existem crianças que vivem na mesma realidade que Jonas e 

Lisa? 

 O que pode ser feito para garantir que todas as crianças sejam beneficiadas pelo ECA? 

 Faça um resumo do que você aprendeu sobre o direito das crianças e dos adolescentes e 

o que mais chamou sua atenção nessa aula. 
 

 

325

https://www.youtube.com/watch?v=wmjeNpF1CXc


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

PROPOSTA DE TRABALHO 3.1 – 5º ANO 

OBJETIVOS 

 Retomar a formação do povo brasileiro através do texto sobre os principais povos que formaram 

a nossa nação; 

 Perceber a diversidade presente em sala de aula; 

 Conhecer melhor as origens da sua família e um pouco da história, gostos e escolhas; 

 Pesquisar sobre a diversidade cultural das regiões brasileiras (festas tradicionais, dança, 

comidas típicas; 

 Apresentar a pesquisa sobre a diversidade cultural das regiões brasileiras para turma; 

 Escrever um breve resumo do que aprendeu com a pesquisa realizada e com o que os colegas 

apresentaram. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Aprofundar o debate sobre o artigo do ECA “direito à igualdade, sem distinção de raça, religião 

ou nacionalidade”. Levando os alunos entenderem que esse artigo é importante porque o nosso 

país é formado por grande diversidade de povos e que não importa as suas origens, mas que 

todos têm direitos iguais; 

 Ler sobre os povos que formaram a nossa nação, relembrando das aulas de história os primeiros 

moradores do Brasil, a chegada dos portugueses, a chegada dos negros como escravos, e dos 

demais imigrantes; 

 Auxiliar os alunos a perceberem a diversidade existente na sala de aula, procurando pela 

diferença física. Nesse momento é importante o professor manter um ambiente respeitoso e 

amistoso entre os alunos; 

 Incentivar os alunos a pesquisarem as suas origens, um pouco da sua história. É importante 

ressaltar que todos nós temos uma descendência e explicar o que isso significa, bem como, 

recuperar as tradições e costumes de cada família. Pedir essa atividade como tarefa e depois 

solicitar aos alunos que queiram apresentarem suas pesquisas; 

 Auxiliar os alunos a pintarem as regiões do Brasil no mapa. Separar os alunos em cinco grupos 

e sortear para cada grupo uma região do Brasil para pesquisarem sobre as festas tradicionais, 

danças e comidas típicas de cada região. Os alunos poderão fazer a pesquisa em sala se assim 

o professor desejar; 

 Ensinar os alunos a confeccionarem um cartaz com o que pesquisaram, levando em 

consideração ortografia, estética do cartaz, principais informações, colagem de figuras ou 

ilustrações; 
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 Organizar os alunos para apresentação de suas pesquisas e também para prestarem atenção nas 

apresentações dos colegas, pois depois terão que escrever o que aprenderam sobre a diversidade 

cultural no país. 

 

AÇÕES DO ALUNO: 

 Perceber que o direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade é importante 

no nosso país devido a diversidade de povos que formam o povo brasileiro; 

 Relembrar a história dos povos que formaram o provo brasileiro; 

 Observar os colegas e perceber as diferenças físicas entre eles, escolher os mais diferentes para 

ilustrar; 

 Pesquisar junto com seus pais a suas origens e costumes de sua família; 

 Pintar o mapa das regiões brasileiras e marcar a região que irá pesquisar a diversidade cultural 

(festas, danças e comida típica); 

 Apresentar sua pesquisa, bem como, ouvir com atenção a pesquisa apresentada pelos colegas; 

 Escrever um breve resumo do que aprendeu com a pesquisa realizada. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Semicírculo; 

 Em grupos. 

 

RECURSO  

 Mapa das regiões do Brasil para colorir; 

 Cartolina; 

 Lápis de cor; 

 Régua; 

 Cola; 

 Tesoura. 

 

TEMPO 

 1h e 45 min 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Participação nos debates; 

 Desenho dos colegas e a diferenças; 
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 Pesquisa sobre a família; 

 Pesquisa sobre a diversidade cultural as regiões do Brasil; 

 Apresentação da pesquisa e confecção do cartaz; 

 Escrita do resumo sobre o que aprendeu. 

 

ATIVIDADES 

Um dos direitos básicos de todo cidadão e que consta também no ECA como um direito 

fundamental é 

 

 

1) O que você entende por esse direito “à igualdade, sem distinção de raça, religião ou 

nacionalidade”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Por que no Brasil esse direito precisa estar previsto em lei? Dê sua opinião. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

O povo brasileiro é formado pela mistura de diversos povos. São inúmeras as raças que 

favoreceram a formação do povo do nosso país, entre elas estão os indígenas, africanos, imigrantes 

europeus e asiáticos. Com eles vieram as crenças religiosas, a culinária, danças, vestimentas, 

costumes, música, histórias. 

Por isso o nosso país é conhecido pela riqueza da diversidade cultural. 
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UM POUQUINHO DE HISTÓRIA 

Os povos indígenas já habitavam o território brasileiro antes da 

chegada dos portugueses. Nessa época a população indígena era 

de quase 2 milhões de pessoas, atualmente são aproximadamente 

890 mil. Os principais povos indígenas estão entre os Karajás, 

Bororos, Kaigangs e Yanomanis.  

  

(imagem retirada do site: http://agenciabrasil.ebc.com.br) 

 

Os povos africanos foram os que mais sofreram pela 

imigração involuntária, pois foram capturados e trazidos ao 

Brasil contra a sua vontade, especialmente entre os séculos 

XVI e XIX desembarcaram aqui milhões de negros 

africanos para trabalhar como escravos principalmente no 

cultivo da cana-de-açúcar e do café.  

 

(Fotografia: Jornal Cultura – retirada do site: http://jornalcultura.sapo.ao) 

Os primeiros europeus a chegarem no Brasil 

foram os portugueses. Mais tarde, por volta do 

século XIX , começaram a chegar outros 

imigrantes europeus e asiáticos. Cerca de 4 

milhões de imigrantes desembarcaram no 

Brasil. Dentre os principais grupos destacam-

se: portugueses, espanhóis, italianos e alemães 

e os asiáticos, podemos destacar japonese, 

sírios e libaneses. 

(Fonte: http://cndez.com.br/2018/03/sao-jose-dos-pinhais-imigrantes-europeus-e-a-criacao-de-colonias) 

 

(Texto baseado no site: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-origens-povo-brasileiro.htm) 

3) Observe os colegas de sua classe e perceba as diferenças entre vocês: altura, cabelos (cor, 

se são lisos, crespos...), cor da pele, dos olhos, formato do rosto. 
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Escolha três colegas de classe que tem características físicas bem diferentes entre si. Desenhe o 

retrato desses colegas representando essas diferenças: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) E você sabe quais são suas origens? Com quem da sua família você se parece? Sabe de 

qual(is) povo(s) você é descendente? Quais são as tradições da sua família? Pesquise com 

seus pais as suas origens seguindo o roteiro a seguir e dê um título para essa pesquisa: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nome completo: 

Minha família é descendente de: 

Eu me pareço com: 

A principal tradição da minha família é 

Quem escolheu meu nome foi 

O meu nome é esse porque  

A comida preferida da minha família é 

A nossa religião é 

O que nossa família costuma comemorar juntos 

O que aprendemos com nossos ascendentes (avós, bisavós, tataravós...) 

 

 

HORA DA PESQUISA 

Vamos conhecer um pouco mais sobre a diversidade cultural do nosso país. Para isso a professora 

irá dividir a turma em grupos e cada grupo vai pesquisar sobre a diversidade cultural de uma das 
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regiões brasileiras. Observe o mapa das regiões do Brasil, com ajuda da professora pintes as regiões 

com cores diferentes, complete a legenda e depois marque na legenda um X na região que seu 

grupo ficou responsável: 

REGIÕES DO BRASIL 

 

https://www.smartkids.com.br/colorir/desenho-mapas-do-brasil-regioes 

 

O que vão pesquisar? 

 Festas populares dessa região; 

 Danças; 

 Comidas típicas. 

 

Depois da pesquisa pronta coloque as informações em um cartaz, cole imagens ou faça desenhos 

para ilustrar os principais itens da pesquisa. Por fim, apresentem para turma o que pesquisaram. 

 

Sugestões de site para pesquisa: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-diversidade-cultural-no-brasil.htm 

https://www.todamateria.com.br/diversidade-cultural/ 
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O QUE APRENDI... 

Escreva um resumo do que você aprendeu com a sua pesquisa e sobre as pesquisas apresentadas 

pelos colegas sobre a manifestações culturais de cada região do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

RAMONIGA, Miriam. Meu mundo é seu mundo, meu direito é seu direito. Balneário 

Camboriú: Instituto Amigos da Cultura, 2012. 

REFERÊNCIAS  

OBDEID, Cesar; RIBEIRO, Jonas. Poesias para paz. São Paulo: Editora do Brasil, 2016. 

– Animação – Direito das Crianças – (TV Cultura) – 1992 , duração 9 min e 14 s. Retirado do 

site: https://www.youtube.com/watch?v=wmjeNpF1CXc. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 4 – 5º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/Formação Humana 

ANO: 5º  

OBJETO DE CONHECIMENTO: Narrativas religiosas 

OBJETIVOS  

 Compreender que toda pessoa tem o direito à liberdade religiosa amparado pela Constituição 

brasileira; 

 Entender o significado de religião; 

 Dialogar com a sua crença e com a crença dos outros colegas; 

 Apresentar uma atitude de respeito e aceitação frente a outras crenças religiosas apresentadas 

em sala; 

332

https://www.youtube.com/watch?v=wmjeNpF1CXc


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

 Entrevistar os colegas sobre a sua religião; 

 Apresentar os dados obtidos nas entrevistas; 

 Perceber a diversidade religiosa, de crenças e de não crenças da turma; 

 Organizar os dados obtidos na entrevista em um gráfico, uma tabela e uma lista; 

 Ressaltar a existência de um ser supremo existente nas religiões; 

 Desenhar a representação de Deus para cada um; 

 Assistir o vídeo da TV Folha sobre nove crianças de nove credos diferentes que desenharam e 

explicaram o que era Deus para elas; 

 Expor as semelhanças, diferenças e curiosidades percebidas no vídeo; 

 Pesquisar sobre uma religião que gostaria de conhecer melhor. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Ler e explorar com os alunos o texto da Constituição brasileira sobre a liberdade religiosa, levar 

os alunos a refletirem que é um direito legal e que precisa ser respeitada. Podendo questionar 

porque esse texto precisa estar previsto em lei, lembrando da intolerância religiosa que assola 

o nosso país e o mundo; 

 Auxiliar os alunos a entenderem o que é religião, se achar interessante pode questionar os 

alunos sobre o que é religião para eles e só depois ler a definição proposta nessa aula; 

 Propor a entrevista entre eles para que possam desenvolver em sala uma atitude de respeito as 

diferenças religiosas e perceber que mesmo em um contexto tão pequeno (sala de aula) já é 

possível ver a diversidade religiosa, de igrejas, templos…, importante ressaltar isso durante e 

após as entrevistas; 

 Organizar as apresentações das entrevistas aos colegas, mantendo sempre um ambiente 

acolhedor e respeitoso, o professor pode realizar intervenções sempre que constatar deboches 

e desrespeito. É interessante o professor já ir anotando no quadro a quantidade de alunos que 

tem uma religião, os que não tem, os que frequentam algum templo, a quantidade de alunos que 

já foram vítimas de deboche e desrespeito por causa da sua crença; anotar a religião em uma 

tabela (católica, evangélica, protestante, luterana, candomblé, judaica, islamismo, budista...) e 

por fim fazer uma lista com os nomes dos templos religiosos. Todo esse processo é para 

organizar as informações e perceber, valorizar e respeitar a diversidade apresentada na turma; 

  Ao entrar no ser supremo que as religiões trazem o professor deixará os alunos à vontade para 

expressar o que é Deus para eles, de modo a leva-los a refletir sobre essa figura sobrenatural 

existente em todas as crenças, mas de formas diferentes. Durante a apresentação dos desenhos 

valorizar as diferenças de percepções mesmo para os alunos que apresentam a mesma crença e 

participam muitas vezes da mesma religião e templo; 
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 Após apresentação do vídeo explorar com os alunos as semelhanças e diferenças apresentadas 

por eles e pelas crianças do vídeo; 

 Organizar com a turma uma pesquisa sobre as religiões presentes no vídeo e que os alunos não 

conhecem e ficaram curiosas para conhecer. Separe os alunos em grupos ou, se preferir, 

individualmente, anote qual religião cada grupo ou aluno escolheu, se preferir use o roteiro 

sugerido ou faça o seu roteiro conforme o que os alunos gostariam de saber, marque a data de 

apresentação e como será apresentado. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Perceber que todas as pessoas têm direito à liberdade religiosa e que isso está previsto na nossa 

Constituição; 

 Compreender o que é religião, e o que é religião para si; 

 Realizar a entrevista com um colega de maneira respeitosa; 

 Organizar em um gráfico, em uma tabela e uma lista os dados obtidos nas entrevistas, levando 

em consideração a diversidade religiosa existente na própria sala de aula, aprendendo a 

respeitar as diferenças que estão próximas; 

 Refletir e representar através de um desenho “O que é Deus para você?”, levando em 

consideração a sua vivência religiosa ou não religiosa também; 

 Assistir ao vídeo sobre as nove crianças de nove crenças diferentes e como elas percebem Deus, 

verificar as semelhanças, diferenças e curiosidades; 

 Escolher uma religião que ficou curiosa para saber mais e que apareceu no vídeo para realizar 

uma pesquisa e depois apresenta-la. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Primeiro momento das entrevistas - em duplas; 

 Para desenhar a representação de Deus – individual. 

 

RECURSOS 

 Impresso com as perguntas para entrevista; 

 Impresso com a base para o gráfico, tabela e lista; 

 Folha de papel sulfite ou caderno de desenho; 

 Multimídia ou TV; 

 Internet ou pendrive com o vídeo da TV Folha. 
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ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Entrevista com os colegas; 

 Organização dos dados obtidos nas entrevistas; 

 Desenho sobre “O que é Deus para você?” 

 Discussão sobre o vídeo; 

 Pesquisa sobre outras religiões. 

 

ATIVIDADES 

DIVERSIDADE RELIGIOSA 

 

 O ECA garante os direitos básicos as crianças e adolescentes, mas ele foi criado a partir de 

outro documento que é a lei fundamental e suprema do Brasil a nossa Constituição (1988).  

 Na Constituição brasileira é garantido o respeito a 

todas as religiões e culturas. Veja o que diz a Constituição 

brasileira sobre isso:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 

cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias.  

 O Brasil diante da sua diversidade cultural também apresenta uma diversidade religiosa.  

 Mas o que é religião? 

 

Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que 

aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. É uma crença em 

que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e 

alcançar a felicidade. 

Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas, 

baseadas em livros sagrados, que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral, 

chamada Igreja. 

Todos os tipos de religião têm seus fundamentos, algumas se baseiam em diversas análises 

filosóficas, que explicam o que somos e porque viemos ao mundo. Outras se sobressaem pela fé 

e outras em extensos ensinamentos éticos. 

 

( Retirado do site:https://www.significados.com.br/religião) 
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ENTREVISTANDO... 

Agora em duplas, você vai entrevistar um colega de sala e ele vai entrevistar você. Faça ao colega 

as perguntas a seguir e anote suas respostas, depois o colega fará as mesmas perguntas e anotará as 

suas respostas: 

Nome: 

Você tem uma religião?                                                      Qual? 

Você frequenta algum templo (Igreja, Mesquita, Terreiro, Sinagoga...)? 

Se você frequenta algum templo escreva o nome da sua Igreja, Mesquita, Terreiro, Sinagoga... 

 

Quantas vezes na semana você vai ao templo (Igreja, Mesquita, Terreiro, Sinagoga...)? 

O que você aprende na sua religião? 

 

Se você não tem nenhuma religião. Você acredita em alguma força maior? 

Você já sofreu com deboche e desrespeito por causa da sua crença religiosa?  

 

 

*Apresentem suas entrevistas e troquem ideias sobre o que aprenderam e descobriram sobre as 

crenças de seus colegas, bem como, sobre a diversidade religiosa de nossa turma. 

 

*Que tal colocar os dados apresentados na entrevista da turma em um gráfico, em uma tabela e 

uma lista ? 

Monte um gráfico contendo as seguintes informações: Quantos alunos da turma tem religião; 

quantos alunos da turma não tem religião; Quantos alunos frequentam algum templo; Quantos 

alunos já foram vítimas de deboche e desrespeito por causa da sua crença. 

Título: 
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LEGENDA 

  

  

  

  

 

* Coloque em uma tabela as religiões que apareceram nas entrevistas: 

Título:....................................................................................................... 

RELIGIÃO QUANTIDADE DE ALUNOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

* Monte uma lista com os nomes dos templos que os alunos frequentam: 

Título da lista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Releia o trecho sobre o conceito de religião: 
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“É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais.” 

As religiões acreditam que uma entidade ou entidades, um ser supremo rege as ações 

humanas e os fenômenos ao nosso redor. 

 

 Faça um desenho que represente a resposta da seguinte pergunta: 

O que é Deus para você? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compartilhe com os colegas o seu desenho e narre o que você desenhou. 

 Agora, assista ao vídeo sobre o que as crianças de nove diferentes credos desenharam e 

explicaram sobre o que era Deus para elas. Esse vídeo foi produzido pela jornalista Anna 

Virginia Balloussier, da Folha de São Paulo. As religiões representadas na reportagem são 

as que mais têm representatividade na sociedade brasileira. 

https://www.youtube.com/watch?v=Entcc3mI0QI ( TV Folha – crianças desenham deus, 

duração 4 min e 8 s) 

 Após assistir ao vídeo converse com os colegas se existe semelhança entre o que vocês 

desenharam e o que as crianças do vídeo fizeram, o que acharam de mais interessante na 

fala das crianças ou em suas religiões. 

 

PESQUISANDO... 

Você conhece todas as religiões apresentadas no vídeo? Ficou curioso para saber mais sobre 

alguma delas? 

Que tal se reunir em grupos e realizar uma pesquisa sobre uma das religiões apresentadas no 

vídeo? 

Para realizar a pesquisa você pode usar o seguinte roteiro: 

 

Nome da religião: 

Lugar onde se reúnem (templo religioso): 
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Quando surgiu? 

Com quem surgiu? 

Onde surgiu? 

No que creem? 

Tem algum livro sagrado? 

Curiosidades: 

 

*Na data determinada pela professora apresente os resultados da sua pesquisa para turma. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Site Significados. O que é religião. Disponível em: https://www.significados.com.br/religiao/ . 

Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 5 – 5º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/Formação Humana 

ANO: 5º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Mitos nas tradições religiosas 

OBJETIVOS 

 Compreender o que são mitos e a sua importância na narrativa religiosa; 

 Conhecer alguns mitos existentes em algumas crenças; 

 Apresentar através do teatro alguns mitos de origem. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Realizar a leitura exploratória do texto “O que são mitos?”, levando o aluno a compreender a 

importância dessa narrativa na constituição das religiões e como isso agrega os fiéis; 

 Divida os alunos em grupos para que eles leiam e explorem os mitos de origem de algumas 

religiões e os apresentem na forma de teatro. Escolher uma forma de apresentar o mito, podendo 

ser: fantoche de mão; fantoche de vara, onde o aluno vai imaginar, desenhar, colorir e colar os 

personagens em um palito de churrasco; teatro de sombra, onde o aluno desenha a silhueta dos 

personagens e com ajuda de um projetor projeta os personagens e narra a história; 

 Auxiliar os alunos na montagem da apresentação; 

 Organizar o ambiente para a apresentação do teatro. 
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AÇÕES DO ALUNO 

 Participar ativamente da leitura e exploração do texto, contribuindo com o conhecimento já 

existente sobre o assunto; 

 Realizar a leitura e compreensão do mito juntamente com seu grupo e encontrar a melhor forma 

de apresentar, dividindo os papéis e as funções de maneira organizada e comprometimento; 

 Ensaiar e construir os personagens para apresentação do mito; 

 Apresentar o mito de maneira clara e organizada. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Em grupos conforme critério do(a) professor(a). 

 

RECURSO  

 Cartolina; 

 Retalho de papel colorido; 

 Lápis de cor; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Folha impressa com os mitos; 

 Palito de churrasco; 

 Retroprojeto (se for fazer teatro de sombra); 

 Local para apresentação (janela de apresentação de fantoches, ou TNT sobre carteiras para fazer 

de palco para apresentação com fantoches). 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Trabalho em grupo para preparação do teatro; 

 Apresentação do teatro. 

 

ATIVIDADES 

O QUE SÃO MITOS?  

 

340



 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

Os mitos são narrativas sobre a origem do 

mundo, dos homens e das coisas por meio das 

relações entre Deuses e forças sobrenaturais, cuja 

ação aconteceu quando o mundo foi formado, o 

princípio. 

Os mitos de origem são histórias simbólicas 

que narram acontecimentos de um passado 

distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois 

explicam como o mundo e todos os seres passaram 

a existir.  

 Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de pensar de cada povo 

certamente, o primeiro recurso de linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos com o 

propósito de explicar a realidade. 

 

MITO E A CULTURA RELIGIOSA 

 As culturas religiosas do mundo todo se desenvolvem por meio da linguagem simbólica, 

que transmite por meio de seus mitos ensinamentos fundamentais. As tradições religiosas se valem 

de suas histórias sagradas para transmitir mensagens profundas aos seus seguidores, nelas muitos 

segredos são revelados em parte, mantendo assim a sua parcela de mistério.  Na busca pela 

totalidade, pela integração, os mitos religiosos cumprem um papel fundamental, eles organizam e 

apresentam aos seres humanos possibilidades de superação, e de maior contato consigo mesmo, 

com o outro, com a natureza e com o sagrado. Pelos mitos as pessoas se aproximam do mistério. É 

por esta perspectiva que compreendemos o mito, no contexto das religiões. O mito religioso é a 

expressão verbal do mistério, este guarda e ao mesmo tempo revela conhecimentos sagrados.  

Os mitos também favorecem o fortalecimento dos laços de uma comunidade, pois 

oportuniza que as pessoas vivenciem as mesmas compreensões de vida e de mundo o que                                                                                 

unifica o grupo despertando sentimentos e desejos compartilhados por todos. 

(Retirado do site: 

https://www.gper.com.br/newsletter/55dde6b351378366368bdcfc1a039d53.pdf) 

 

LENDO, CONHECENDO E APRESENTANDO... 

 

Vamos conhecer alguns mitos de origem presentes em algumas religiões. Para isso a professora 

dividirá a turma em grupos e dará a cada grupo um mito. Vocês farão a leitura do texto e depois 

escolherão a melhor maneira para apresentar... Use sua criatividade!! 
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Você pode apresentar através de um teatro de fantoches de mão, fantoche de vareta, teatro de 

sombras... combine com a sua professora a melhor forma de apresentarem os mitos. 

 

 

Mito de matriz africana 

Na mitologia yorubá, o Deus Supremo é Olorum, chamado também de Olodumare, na 

qualidade de criador de tudo o que existe. Olorum criou o mundo, todas as águas, terras, todos os 

filhos das águas e do seio das terras. Criou plantas e animais de todas as cores e tamanhos. Até que 

ordenou que Oxalá criasse o homem. Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, 

mas ambos eram rígidos demais. Criou o homem de pedra - era muito frio. Tentou a água, mas o 

ser não tomava forma definida. Tentou o fogo, mas a criatura se consumiu no próprio fogo. Fez um 

ser de ar que depois de pronto retornou ao que era, apenas ar. Tentou, ainda, o azeite e o vinho sem 

êxito. Triste pelas suas tentativas infecundas, Oxalá sentou-se à beira do rio, de onde Nanã emergiu 

indagando-o sobre a sua preocupação. Oxalá fala sobre o seu insucesso. Nanã mergulha e retorna 

da profundeza do rio e lhe entrega lama. Mergulha novamente e lhe traz mais lama. Oxalá, então, 

cria o homem e percebe que ele é flexível, capaz de mover os olhos, os braços, as pernas e, então, 

sopra-lhe a vida. (Texto adaptado do site: Santuário dos orixás.).   

 

Mito do Hinduísmo 

  Conta um mito hinduístas que assim como um homem solitário e infeliz, Deus também se 

sentia sozinho e queria uma companhia. Como ele era tão grande quanto um homem e uma mulher 

juntos, pode se dividir em dois. Foi assim que nasceu o marido e a esposa. Deus disse: - O homem 

é só metade; sua esposa é a outra metade. Eles se uniram e a humanidade nasceu. Então a mulher 

pensou: já que ela e o homem vinham do corpo do mesmo Deus, iria se esconder, e se transformou 

em vaca, ele logo se transformou em touro e foi assim que nasceu o gado. Então ela se tornou numa 

égua, e ele rapidamente se transformou num garanhão; ela se tornou uma jumenta, ele um jumento; 

assim eles se uniram e deles nasceram os adoráveis animais que possuem casco. Depois ela se 

tornou uma cabra e ele um bode e tiveram graciosos cabritinhos. E, então, se tornou uma ovelha e 

ele um carneiro; eles se uniram e as ovelhinhas nasceram. Vejam só, dessa forma tudo foi criado 

do corpo de Deus, macho e fêmea em todas as suas formas de vida. Como você percebeu, o 

hinduísmo vê o sagrado se manifestando na forma feminina e masculina. A Deusa Laksmi é 

considerada esposa do Deus Vishnu, aquele que sustenta e mantém o universo. 

Ela representa a beleza, a riqueza material e espiritual, bem como a generosidade. 

Geralmente ela é representada de pé ou sentada sobre uma flor de lótus desabrochada, segura em 

duas de suas mãos flores de lótus, e das outras duas caem moedas de ouro.  
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Mito Tupinambá 

 Monã criou o céu, a terra, os pássaros e todos os animais. Antes não havia mar, que surgiu 

depois, formado por Amaná Tupã, o Senhor das nuvens. Os homens habitavam a Terra, vivendo 

do que ela produzia, regada pelas águas dos céus. Com o tempo, passaram a viver 

desordenadamente segundo seus desejos, esquecendo-se de Monã e de tudo que lhes ensinara. 

 Nesse tempo Monã vivia entre eles e os tinha como filhos. No entanto, Monã, vendo a 

ingratidão e a maldade dos homens, apesar de seu amor, os abandonou, e à Terra também. Depois 

lhes mandou tatá, o fogo, que queimou e destruiu tudo. O incêndio foi tão imenso, que algumas 

partes da superfície se levantaram, enquanto outras foram rebaixadas. Desta forma surgiram as 

montanhas. Deste grande incêndio se salvou apenas uma pessoa, Irin-Magé, porque foi levado para 

a Terra de Monã. Depois dessa catástrofe, Irin-Magé dirigiu-se a Monã e, com lágrimas, o 

questionou:  

- Você, meu pai, deseja acabar também com o céu? De que me serve viver sem alguém 

semelhante a mim?  

Monã, cheio de compaixão e arrependido do que fizera por causa da maldade dos homens, 

mandou uma forte chuva que começou a apagar o incêndio. Como as águas não tinham mais para 

onde correr, foram represadas, formando um grande lago, chamado Paraná, que hoje é o mar. 

Suas águas até hoje são salgadas, graças às cinzas desse incêndio que com elas se 

misturaram. 

 Monã, vendo que a Terra havia ficado novamente bela, enfeitada pelo mar, pelos lagos e 

com muitas plantas que cresciam por toda parte, achou que seria bom formar outros homens que 

pudessem cultivá-la. Chamou então Irin-Magé, dando-lhe uma mulher por companheira para que 

tivesse filhos, esperando que fossem melhores que os primeiros homens. 

 (Tradução adaptada pelo autor do mito recolhido por Fr. André Thevet,entre os Tupinambá 

do Rio de Janeiro, em 1565) 

 

Mito judaico/cristão 

No começo do mundo o que é que havia?... Apenas trevas, por toda parte. Então Deus, que 

tinha criado o mundo, achou que devia melhorar a sua própria criação. 

                Deus começou a aperfeiçoar a sua obra, dando a primeira ordem: 

                - Que haja luz! 

                E houve luz. A claridade foi separada da escuridão. E Deus chamou a claridade de dia. E 

chamou a escuridão de noite. 

                Deus continuou trabalhando. No segundo dia, fez o céu. No terceiro dia, Deus juntou 

todas as águas criando os rios e os mares. E ainda criou as grandes árvores e outras plantas, como 

as ervas rasteiras e as flores, para enfeitar a Terra e colorir a paisagem. 
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                No quarto dia, Deus criou os astros que deviam ficar brilhando no céu. Primeiro ele criou 

o sol, depois criou a lua e as estrelas, que ficaram piscando para a Terra. 

                No quinto dia, Deus resolveu povoar as águas e os ares. Então criou os peixes, que 

ficaram nadando nos rios e nos mares. E também criou os pássaros, que vieram alegrar os ares com 

seus gorjeios. 

                No sexto dia, Deus resolveu povoar a Terra com bichos que deveriam viver nela. Então 

fez os animais bem grandes e também os pequenininhos. E o mundo ficou povoado de seres 

animados. 

                Depois de tudo que havia criado, Deus achou que ainda faltava um ser que pudesse pensar 

e agir de maneira inteligente, tendo consciência do que estava fazendo no mundo. E então criou o 

homem. Só depois disso, no sétimo dia, é que Deus descansou. 

                O homem que Deus havia criado recebeu o nome de Adão. E Adão foi incumbido por 

Deus de dar nome a todos os bichos da terra, do mar e do ar. 

                Adão vivia no paraíso terrestre, o Éden, que Deus havia criado para ele, com tudo o que 

era necessário para sua existência. 

                Mas estava faltando alguma coisa. Ou seja, alguém com quem Adão pudesse conversar 

e dividir suas emoções e pensamentos. Outro ser, parecido com ele. Então Deus disse: 

                - Não é bom que Adão fique sozinho. 

                Então Deus resolveu criar para ele uma companheira. 

                Assim, Deus fez a mulher, para ser a companheira do homem. Ela recebeu o nome de 

Eva. 

                Adão e Eva levavam uma vida regalada no paraíso, onde havia árvores com frutos 

suculentos para alimentá-los.  

                E viu Deus que isso era bom! 

(Retirado do site: http://dicasescoladominical.blogspot.com/2012/03/historia-criacao-do-

mundo.html) 

PROPOSTA DE TRABALHO 6 – 5º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/Formação Humana 

ANO: 5º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Ancestralidade e tradição oral 

OBJETIVOS  

 Compreender a importância da tradição oral para manter as tradições de uma comunidade, 

tendo em vista que muitas vezes é a única forma de manter os ensinamentos de seus ancestrais; 

 Perceber a importância dos Griots para o povo africano; 

344



 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

 Assistir a animação que traz um narrador da tradição oral da cultura dos índios Apache (norte-

americano); 

 Responder as questões sobre a animação; 

 Ler o texto sobre “Os textos sagrados e os livros sagrados”; 

 Explorar oralmente o texto sobre os livros sagrados, sanando as dúvidas dos alunos; 

 Completar a cruzadinha com base no texto; 

 Realizar uma pesquisa sobre um texto ou trecho de um texto sagrado da sua religião, copiar e 

ilustrar; 

 Compartilhar o texto sagrado de cada aluno; 

 Verificar qual é a essência que traz todos os textos trazidos pelos alunos, qual mensagem ela 

nos revela. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Realizar a leitura exploratória do texto sobre as tradições orais, levando os alunos a 

compreenderem a importância da tradição oral para manter as tradições de uma comunidade, 

tendo em vista que muitas vezes é a única forma de manter os ensinamentos de seus ancestrais; 

 Ressaltar a importância dos Griots para a transmissão dos ensinamentos de seus ancestrais, o 

professor também pode ressaltar as questões relativas a escravidão e a falta de material escrito 

sobre a cultura, ensinamentos, dos povos africanos que foram trazidos a força para o nosso país, 

e que sua história foi por muito tempo ignorada e menosprezada e a tradição oral era a única 

maneira de manter viva a memória de seus ancestrais e de sua terra natal; 

 Antes de assistir a animação o professor deverá ressaltar que ela se trata da tradição oral dos 

índios norte – americanos Apaches, e que pra cultura indígena os contadores de história 

geralmente são os mais velhos que passam as história, mitos, costumes, ensinamentos para os 

mais novos, ou seja, é passado de geração em geração; 

 Auxiliar os alunos a observarem e responderem as questões sobre a animação, se for necessário 

passe mais de uma vez a animação; 

 Realizar a leitura exploratória do texto sobre os textos sagrados e os livros sagrados de algumas 

religiões. Se algum aluno pertencer a uma religião que não está citada no texto, o professor 

deverá explorar com ele qual é o livro sagrado da sua religião e o que ele ensina de maneira 

geral; 

 Deixar os alunos realizarem a cruzadinha em duplas, caso necessário poderá auxiliar os que 

encontrarem mais dificuldade; 
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 Solicitar a pesquisa de um trecho do livro sagrado de cada aluno, levar em consideração os 

alunos que não tem religião, mas que podem escrever frases que julguem ser princípios de vida 

para eles; 

 Solicitar aos alunos que compartilhem seus textos, discuta com eles se existe semelhanças ou 

diferenças entre os ensinamentos selecionados, quais temas os textos trazem, o que ensinam. 

Lembre-se de manter sempre um clima de respeito a todas as religiões.  

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Participar da leitura sobre as tradições orais e colaborar com exploração oral do texto trazendo 

informações pertinentes ao tema; 

 Compreender a importância dos contadores de história para alguns povos africanos e os povos 

indígenas; 

 Assistir a animação atentando para as questões estudadas no texto e responder as perguntas 

sobre a animação levando em conta o que viu, percebeu e leu; 

 Participar ativamente da leitura “Os textos sagrados e os livros sagrados”, mantendo uma 

atitude de respeito, curiosidade e colaboração com conhecimentos prévios; 

 Completar a cruzadinha em dupla com um colega, retomando o texto lido; 

 Pesquisar e copiar um texto ou trecho de um texto sagrado para o aluno e ilustrar. Depois 

compartilhar o seu texto com os demais colegas. Analisar as semelhanças entre os ensinamentos 

e diferenças entre os ensinamentos que cada texto traz. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Em duplas. 

 

RECURSOS 

 Multimídia ou TV; 

 Pendrive com a animação ou internet; 

 Textos impressos para aula 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Atividades sobre a animação; 

  Completar a cruzadinha; 

 Pesquisa de um texto sagrado e sua ilustração. 
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ATIVIDADES 

TRADIÇÃO ORAL  

 A expressão oral é uma das primeiras formas do processo 

de transmissão acerca do sagrado que é passado de geração a 

geração, ou seja, os mais velhos ensinam os mais novos. Esses 

ensinamentos estão ligados aos mitos de criação do mundo, do 

homem, de explicações sobre os acontecimentos da vida, dos 

fenômenos naturais, da origem divina e da vida em sociedade. 

Ainda hoje encontramos tradições religiosas que mantém 

seus ensinamentos a respeito do sagrado somente pela oralidade, como, por exemplo, nas culturas 

indígenas, africanas e outras. Muitas dessas narrativas orais sobre os acontecimentos religiosos, em 

algumas tradições, foram compilados em textos escritos transformando-se em livros sagrados, tais 

como a Bíblia, o Alcorão, a Tora, os Vedas etc. Sendo assim, alguns mitos que antes eram expressos 

na oralidade foram transformados em textos escritos.  

 

CONHECENDO UM POUCO MAIS... 

Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares: todos esses 

termos caracterizam o papel dos Griots, que na África Antiga eram responsáveis por firmar 

transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos 

culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. 

Utilizando instrumentos musicais como o Agogô e o Akoting (semelhante ao banjo), os griots e 

griottes estavam presentes em inúmeros povos, da África do Sul à Subsaariana, ensinando às 

crianças de seu povo o uso de plantas medicinais, os cantos e danças tradicionais e as histórias 

ancestrais. Diferente da civilização ocidental, que prioriza a escrita como principal método para 

transmissão de conhecimentos e tem historicamente fadado povos sem escrita ao âmbito da 

“pré-história”, em sociedades de tradição oral a fala tem um aspecto milenar e sagrado, e deve-

se refletir profundamente antes de pronunciar algo, pois cada palavra carrega um poder de cura 

ou de destruição. 

Nesse sentido, os Griots são os guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as 

técnicas e as tradições de geração para geração. 

(JOSEANE PEREIRA, do Aventuras na História . Retirado do site: 

https://www.geledes.org.br/griots-os-contadores-de-historias-da-africa-antiga) 

347

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/griots-os-contadores-de-historias-da-africa-antiga.phtml


 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

 

Cena do filme Kiriku/Reprodução 

 

1) Assista a animação “Hugh, o índio Apache – A história do grande céu” -  disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4wt-M46PFq8 – duração 9min e 10 seg. Depois 

responda as questões a seguir: 

a) Quem é o contador e quem são os ouvintes? 

______________________________________________________________________________ 

b) Onde eles estão? 

______________________________________________________________________________ 

c) Qual é o tema do mito contado? 

______________________________________________________________________________ 

 

OS TEXTOS SAGRADOS 

 Como vimos muitas das narrativas orais se tornaram textos sagrados. Podemos dizer que os 

textos sagrados escritos têm a função de:  

· registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa, assim a religião 

organiza sua estrutura religiosa, seus ritos, símbolos, mensagens, entre outras; 

· comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, a fim de que o “divino” se faça presente 

para o homem religioso e o grupo encontre orientações e ensinamentos;  

· atualizar a experiência original no tempo e espaço, afinal, independente do período, o texto 

sagrado mantém a mesma estrutura, sendo utilizado para orientar a vida do homem nos cultos e na 

educação religiosa; 

 · certificar, por meio de seus escritos, as experiências religiosas do grupo em todos os tempos. 
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LIVROS SAGRADOS 

 Os textos sagrados quando reunidos formam os livros sagrados. O livro sagrado é o centro 

da tradição religiosa e deve ser respeitado, pois apresenta a experiência religiosa sagrada de uma 

determinada comunidade.  A narrativa da escrita é sagrada e não científica. O homem religioso 

quando abre o livro sagrado encontra uma mensagem de orientação para a sua vida. 

 

Vedas, coletânea de texto – Hinduísmo: Um dos 

livros sagrados para os hinduístas, que foi compilado 

por volta de 3.000 a.C., chama-se Vedas. Tratam-se de 

quatro coleções de hinos, orações e textos ritualísticos, 

revelados aos antigos sábios. O mais antigo e sagrado é 

o Rig Vedas. Vedas significa: “saber e conhecimento”. 

É considerada pela história a escritura sagrada mais 

antiga da humanidade         

 

A Torá – Judaísmo: A Torá é livro sagrado para o 

Judaísmo e pode ser entendido como “lei”, mas 

originalmente significa “ensinamento” ou 

“instrução”. Tradicionalmente é escrito em 

pergaminhos.   

A Torá é composta de cinco livros, que são: Gênesis, 

Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 

conhecidos também como cinco livros de Moisés ou 

Pentateuco. “Eles incluem os relatos bíblicos da origem do mundo, dos ancestrais de Israel, da 

escravização dos israelitas no Egito e da sua libertação, do recebimento dos mandamentos de Deus 

no Monte Sinai e da peregrinação dos israelitas pelo deserto antes de sua entrada na terra 

prometida”. (COOGAN, 2007, p. 30). 

 
(Imagem retirada: 

http://aumagic.blogspot.com/2012/01/os-

vedas-as-escrituras-sagradas-do.html) 
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  Alcorão – Islamismo:  Alcorão é o livro 

sagrado para o Islamismo. Para os 

muçulmanos, somente Alcorão expressa 

sem falhas a Palavra de Deus. Alcorão, 

Corão ou Qur’na, significa “leitura” ou 

“recitação”, e suas palavras geralmente 

são cantadas, porque quando Muhammad 

(Maomé) recebeu os primeiros versos do 

anjo Gabriel, em 610 d.C., ele pediu que 

fossem recitados.  

Alcorão nos seus primeiros textos fala sobre a unicidade divina, o papel de Deus na história, o 

papel de Muhammad (Maomé) como Seu profeta, o Juízo Final e a necessidade de ajudar ao 

próximo. Outras partes tratam de assuntos comunitários relacionados à família, casamento, e de 

interesses legais, éticos e sociais.  

 

Bíblia – Cristianismo: Bíblia é o texto 

sagrado para o cristianismo, e significa 

“livros”. A Bíblia não é um único livro e 

sim uma coletânea de 73 livros para os 

católicos e ortodoxos e 66 livros para os 

evangélicos ou protestantes. A Bíblia 

possui um grande valor espiritual e 

religioso para todo cristão. 

Ela está dividida em duas grandes partes: 

Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento temos o relato da experiência 

religiosa do povo israelita e sua origem. No Novo Testamento está descrita a vida e obra de Jesus 

Cristo e nele também encontramos fatos que originaram a Igreja Cristã. A Bíblia também fala sobre 

a vida dos primeiros apóstolos e o movimento de expansão da fé cristã. Existem outros assuntos 

como: orações, rituais, história, sabedoria e até mesmo poesia consideradas inspiradas por Deus. 

 

O livro dos espíritas: Os espíritas não chamam seus livros de sagrado e sim de 

livros, que servem para o estudo e aperfeiçoamento individual. Podemos citar 

cinco obras básicas escritas por Allan Kardec: - Livro dos Espíritos (1857) - 

Livro dos Médiuns (1861) - Evangelho Segundo o Espiritismo (1864) - Céu e 

Inferno (1865). - A Gênese (1868).  
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 Livro sagrado para os budistas: Sabemos que o Buda não deixou 

nada escrito, pois seus ensinamentos eram feitos somente pela 

oralidade, ou seja, de forma falada. Após a sua morte seus seguidores 

passaram a transcrever suas ideias em textos escritos. Por isso no 

Budismo encontramos diversos escritos inspirados nos ensinamentos 

de Buda. Para alguns budistas, um dos livros mais representativo é o 

chamado “Dhammapada”, pois apresenta os ensinamentos de vida 

transmitidos por Buda.  

 

 Tao Te Ching ou Livro da Lei do Universo e Sua Virtude – Taoísmo: 

Acredita-se que o primeiro livro elaborado tenha sido escrito por Lao-Tse, 

conhecido como Tao Te Ching ou Livro da Lei do Universo e Sua Virtude. 

O livro tem apenas 20 a 25 páginas e está dividido em 81 capítulos que falam 

sobre a relação do homem com a força da natureza.  O significado das 

palavras Tao é caminho, Te virtude e Ching livro, mas no livro quer dizer 

fundamentos do mundo.  

 

O Livro de Mórmon – Religião de Mórmons: O Livro de Mórmon foi 

escrito na América do Norte, em 1823, por Joseph Smith, que recebeu a 

missão do anjo Morôni de traduzir um livro que se achava escondido, 

escrito em placas de ouro. Joseph Smith levou praticamente 10 anos para 

decifrar e traduzir esses manuscritos que hoje é conhecido como O Livro 

de Mórmon - escritura seguida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Dias. Os seguidores são conhecidos como mórmons e acreditam 

que sua bíblia seja o livro seguinte após o Novo Testamento. A devoção ao livro é garantia da 

salvação no Juízo Final. 

 (Fonte: https://www.gper.com.br/newsletter/55dde6b351378366368bdcfc1a039d53.pdf) 

 

1) Complete a cruzadinha com informações retiradas do texto “Os textos sagrados” 

a. Livro que contém apenas 20 a 25 páginas divididos em 81 capítulos, traz os fundamentos 

do.................... 

b. A Torá pode ser entendida como............ 

c. Sobrenome do autor do Livro de Mórmon................... 

d. Reunião de textos sagrados é chamado de ............................. 
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e. O Livro dos Espíritos escrito por Allan Kardec servem para estudo e aperfeiçoamento 

individual dos .......... 

f. Significado da palavra Bíblia........................ 

g. Nome do livro sagrado mais antigo da história da humanidade............... 

h. Parte da Torá que traz o relato bíblico da origem do mundo.............. 

i. A Bíblia é o livro sagrado para os ................... 

j. O livro sagrado que deve ser recitado é o ..................... 

k. Obra mais representativa do budismo..................... 

l. Profeta que recebeu os primeiros versos do Alcorão do anjo Gabriel foi.................... 

m. A Torá é o livro sagrado para os .............................. 

 

2) Pesquise e escreva nas linhas a seguir um texto ou trecho de um texto retirado do livro 

sagrado da sua religião e ilustre esse texto. Se você não praticar nenhuma religião traga um 

texto ou uma frase que represente os seus valores de vida. Compartilhe com os seus colegas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA DE TRABALHO 7 – 5º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/Formação Humana 

ANO: 5º 

OBJETO DE CONHECIMENTO: A importância do diálogo inter-religioso: as diferentes formas 

de manifestar a fé 

OBJETIVOS 

 Conhecer a regra de ouro de algumas religiões; 

 Compreender que todas as religiões, apesar das diferenças, pregam o amor ao próximo; 

 Questionar o que leva a intolerância religiosa e como combate-la; 

 Entender que o diálogo inter-religioso é um dos caminhos para combater a intolerância 

religiosa, assim como conhecer para respeitar; 

 Ler o poema sobre o diálogo religioso e os cartazes de campanhas contra a intolerância 

religiosa; 

 Analisar a mensagem que cada cartaz traz sobre a intolerância religiosa; 

 Produzir um cartaz com uma campanha contra a intolerância religiosa. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Explorar com os alunos as regras de ouro de algumas religiões, levando os alunos a 

compreenderem que todas as religiões, apesar das diferenças, trazem em sua essência o amor 

ao próximo. O professor também pode retomar os textos sagrados que os alunos copiaram na 

aula anterior; 

 Questionar os alunos, fazendo com que eles formulem hipóteses sobre a intolerância religiosa 

e porque isso ocorre. Deixar os alunos se expressarem livremente e intermediar opiniões que 

geram conflitos e fomentam a intolerância religiosa. O professor pode retomar alguns aspectos 

históricos do Brasil colonial, com a chegada dos portugueses e a imposição do catolicismo aos 

indígenas, depois a desvalorização da religião dos escravos africanos, onde eles não podiam 

exercer a religião nativa pois sofriam com violência...; 

 Analisar com os alunos porque a menina da reportagem foi agredida, questionando que se ela 

pertencesse a outra religião será que seria agredida também, deixar os alunos relatarem se já 

vivenciaram ou presenciaram cenas de intolerância religiosa; 

 Deixar os alunos discutirem em duplas as questões sobre intolerância religiosa, averiguando se 

eles entenderam o significado do termo, bem como, se conseguem perceber em quais situações 

isso acontece, porque acontece e como amenizar ou resolver essa questão; 
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 Apresentar o diálogo inter-religioso como uma das opções para ajudar no combate a 

intolerância religiosa; 

 Realizar a leitura exploratória do poema e dos cartazes contra a intolerância religiosa, levar em 

conta os elementos que compõem uma campanha, a frase escolhida, as imagens, entre outros; 

 Auxiliar os alunos na confecção dos seus cartazes contra a intolerância religiosa, verificar a 

organização dos espaços do cartaz, ortografia, talhe de letra. Escolher os lugares onde serão 

expostos os cartazes. 

 

AÇÕES DO ALUNO 

 Conhecer a regra de ouro de algumas religiões, compreendendo que todas partem do mesmo 

princípio de amor ao próximo; 

 Realizar a leitura ativa sobre intolerância religiosa e a reportagem, expor suas opiniões sobre o 

tema e colocando alguma situação que vivenciou ou presenciou sobre intolerância religiosa; 

 Após as leituras e discussões sobre o tema, responder as questões sobre intolerância religiosa e 

compartilhar as respostas com os colegas; 

 Ler o poema e os cartazes de campanha contra a intolerância religiosa, percebendo as frases 

usadas, as imagens; 

 Elaborar em duplas um cartaz para campanha contra a intolerância religiosa. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 Em duplas. 

 

RECURSOS 

 Impressão dos textos; 

 Cartolina ou papel sulfite; 

 Lápis de cor; 

 Tesoura; 

 Régua; 

 Canetinha; 

 Revistas velhas; 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

 Leitura, compreensão e interpretação de texto; 

 Confecção de cartazes sobre a intolerância religiosa. 
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ATIVIDADES 

A REGRA DE OURO 

 Segundo os estudos de Chiara Lubich todas as religiões trazem na sua essência uma regra 

de ouro e todas elas baseiam essa regra de ouro universal no amor ao irmão. Veja essa regra de 

ouro encontradas em alguns textos sagrados: 

 

 No judaísmo: “O amor do próximo é o grande princípio da Torá” (Rabbi Akiba), porque 

tendo Deus criado o homem à sua imagem, o que se faz a qualquer pessoa é como se fosse 

feito ao próprio Deus. 

 Na tradição islâmica: “Nenhum de vós é verdadeiro crente se não desejar para o irmão o 

que se deseja pra si próprio.” (Hadith 13, segundo Al-Bukhari) 

 No hinduísmo: “A substância do dever é esta: não fazer aos outros aquilo que te faria mal” 

(Mahabharata). Como não lembrar também a tocante expressão de Gandhi: “Tu e eu somos 

uma coisa só. Não te posso fazer mal sem me ferir.” (Muhs W. Palavras do Croação, 1998, 

p.95) 

 Na tradição cristã: “Tudo aquilo, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles 

primeiro” (Mateus 7,12)  

 
 

Apesar de todas as religiões terem como regra de ouro o amor ao próximo, nos deparamos 

cada dia mais com um fenômeno social chamado de intolerância religiosa. Entenda como 

intolerância religiosa o termo usado para exemplificar a incapacidade de aceitar e respeitar a 

religião ou crença de outros indivíduos. Ela é configurada, principalmente pela discriminação, 

violência física ou qualquer ato que fira a liberdade de culto. (Fonte: 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/religiao/intolerancia-religiosa) 

 

Leia a notícia a seguir que traz um caso de intolerância religiosa contra uma criança. 

 

Criança é vítima de intolerância religiosa no Rio 

Após pedrada, homens fizeram vários insultos e fugiram em um ônibus. 

Crime aconteceu quando grupo voltava de um culto de Candomblé. 

 

Uma menina de 11 anos foi vítima de intolerância religiosa na noite do domingo (14). Como 

mostrou o Bom Dia Rio desta terça (16), a criança foi atingida por uma pedra na Avenida 

Meriti, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, quando voltava de um culto de Candomblé. 

Os responsáveis pelo ato foram dois homens, que estavam em um ponto de ônibus na região. 

355



 

 
Caderno Pedagógico – Formação Humana / Ensino Religioso       

Além de atirarem pedras contra o grupo de religiosos, os homens fizeram vários insultos e 

fugiram embarcando em um ônibus. O caso foi registrado como lesão corporal e no artigo 20, da 

Lei 7716 (praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou procedência nacional) na 38º DP (Irajá). 

De acordo com a unidade policial, parentes prestaram depoimento. A menor de 11 anos foi 

ouvida e encaminhada a exame de corpo de delito. Os agentes realizam diligências para localizar 

imagens e testemunhas que possam auxiliar na identificação da autoria do crime 

(Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/crianca-e-vitima-de-intolerancia-

religiosa-no-rio.html) 

 

 A intolerância religiosa é muito comum principalmente contra as religiões de matrizes 

africanas (candomblé e umbanda), mas isso não significa que não atinge outras religiões.  

 

PARA REFLETIR... 

Converse com seus colegas sobre as questões a seguir e registre as conclusões que vocês 

chegaram: 

Se todas as religiões ensinam o amor ao próximo. Por que existe tanta intolerância religiosa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Por que a intolerância religiosa é mais comum contra as religiões de matrizes africanas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como vocês acham que é possível acabar com a intolerância religiosa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 * Compartilhe com os colegas as suas respostas e escute o que eles têm a dizer. 
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DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 

 Umas das maneiras encontrada para acabar com intolerância religiosa é o diálogo inter-

religioso. 

Diálogo inter-religioso acontece entre as diferentes religiões (Budismo, Islaminsmo, 

Judaísmo, Xintoísmo, Kardecismo, Cristianismo, Umbandista, etc). 

Trata-se de um diálogo para discernir como que homens e mulheres de diferentes religiões 

podem ajudar no testemunho da verdade, da justiça, da paz, da promoção humana; como 

podemos atuar juntos na construção de uma cidadania, de uma sociedade justa, do cuidado 

ambiental e respeito as diferenças. 

  

 Esse diálogo não é uma tentativa de convencer o outro a mudar de religião, nem de impor 

uma crença, mas sim de dialogar, de conhecer o diferente para poder respeitar e conviver em 

harmonia com essas diferenças. 

O poema a seguir fala um pouco sobre essa postura do diálogo. Leia-o: 

 

Dialogar 

Eu vou dialogar 

Abrir meu coração 

Contigo conversar 

Sobre o valor da religião 

 

Eu vou dialogar 

Aos outros acolher 

A todos respeitar 

E com as diferenças aprender 

 

Eu vou dialogar 

Nas asas da liberdade 

Juntos vamos conquistar 

Mais justiça e igualdade 

(Serob) 

 

Observe algumas campanhas contra a intolerância religiosa: 
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Agora é a sua vez!! Reuna-se com um colega e juntos elabore uma campanha para combater a 

intolerância religiosa. Siga o roteiro a seguir: 

 Pense numa frase para seu cartaz; 

 Pense num desenho que possa representar a sua campanha; você pode desenhar ou recortar 

imagens de revistas; 

 Organize o espaço que cada item ocupará no seu cartaz; 

 Você pode fazer em uma folha de papel sulfite ou mesmo em uma cartolina; 

 

Depois dos cartazes prontos distribua-os pela escola e nos lugares públicos no seu bairro 

(Unidade de Saúde, comércio, Associação de Moradores...) 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LUNA, Maria José de Matos (Org.); RABOUD, Corinne Elisabeth (Org.), et al.Educação para 

paz: a arte de amar. Recife: Editora Universitária – UFPE, 2012. 

PROPOSTA DE TRABALHO 8 – 5º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/Formação Humana 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Mitos e lendas brasileiras 

ANO: 5º 

OBJETIVOS 

 Compreender a diferença entre mito e lenda; 

 Conhecer as diferentes formas religiosas de explicar e vivenciar a vida e a morte; 

 Comparar a nossa vivência de morte com a vivência mexicana no Dia dos Mortos; 

 Demonstrar respeito as diferenças crenças e forma de vivenciar a finitude e seus rituais; 

 Escrever uma síntese sobre o tema abordado. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Introduzir o tema partindo do quadro comparativo entre mito e lenda, diferenciando os dois 

gêneros textuais e sua importância para a manutenção da cultura, crenças e histórias de um 

povo; 

 Fazer com que os alunos entendam que toda história religiosa é um mito, pois parte de 

narrativas que ajudam a entender a origem do mundo, a relação entre deuses e forças 

sobrenaturais, podendo exemplificar através dos mitos de origem já estudados em aulas 

anteriores (Adão e Eva...); 

 Realizar a leitura e exploração oral do mito africano e da lenda indígena, ressaltando o tema 

abordado “Morte”, levar os alunos a compreenderem que no mito africano a morte é 

caracterizada por uma persona, identidade, um deus, que decide quem morre e quem fica, isso 

ainda se faz muito presente nos dias atuais através de desenhos e filmes que mostram a morte 

como um ser de capuz com uma foice na mão. Se quiser o professor pode passar alguns curtas 

metragens sobre o tema morte e que aparecem essas representações. Sugestões de curta 

metragem: “A vida da Morte – The life of Death” – disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EalTGGfKGJQ ou “Quando a morte falha” – disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=3FbJK9lfQSE .; 

 Na lenda indígena o professor deverá ressaltar as tradições e rituais fúnebres, como, enterrar 

dentro da oca como é feito em algumas tradições indígenas, regar o lugar com água e lágrima, 
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comparar esses rituais com os atuais: velório, cantos, orações, enterro em cemitério ou 

cremação, missa de sétimo dia, entre outros; 

 Realizar a leitura exploratória do texto sobre a vida, morte e rituais de algumas crenças 

religiosas, levando os alunos a compreenderem a diferença nas vivências e forma de ver a 

finitude. Lembrando sempre do respeito as diferenças; 

 Assistir ao documentário sobre o Dia dos Mortos no México. Se possível passar o filme “Viva! 

A vida é uma festa” que fala sobre o Dia dos Mortos no México. 

 Fazer uma roda de conversa com os alunos sobre o tema trabalhado, criando um ambiente de 

acolhida, respeito e harmonia para se tratar de um tema tão delicado, nesse momento o professor 

vai conduzir a conversa para que todos os alunos possam colocar suas percepções sobre o tema 

estudado e os alunos que desejarem deverão colocar suas vivências de luto, rituais e explicações 

que sua família faz nesses momentos; 

 Propor a escrita de um texto informativo sobre as várias formas de crenças e rituais sobre a vida 

e a morte. Depois o professor pode fazer uma exposição dos textos ou solicitar que cada aluno 

leia o seu texto. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO 

 Os alunos deverão compreender a diferença entre mito e lenda; 

 Realizar a leitura do mito e da lenda e encontrando o tema abordado pelos dois textos “A 

morte”; 

 Com a ajuda da professora os alunos deverão entender as diferenças entre o mito e a lenda 

apresentada, onde no primeiro a morte se mostra como um personagem, um deus e no segundo 

texto como algo natural da vida. Levar em conta a forma apresentada na literatura e no cinema 

da morte, bem como, compreender os rituais apresentados na lenda indígena; 

 Realizar a leitura exploratória das diferentes formas de crenças e rituais frente a morte; 

 Através do documentário sobre o Dia dos Mortos no México, os alunos deverão encontrar as 

diferenças entre a cultura mexicana e forma como vivencia esse dia em relação a nossa cultura; 

 Participar da roda de conversa ativamente, colocando o que mais chamou sua atenção nesse 

tema, o que tem de semelhante ao que vivencia em sua família, o que tem de diferente, suas 

vivências de luto e perdas, rituais que sua família faz frente a morte de seus familiares, 

curiosidades, dúvidas... manter uma postura de respeito e acolhida a dor do outro; 

 Escrever o texto informativo sobre o tema estudado e se desejar pode ser ilustrado com imagens 

de revistas, internet ou desenhos; 

 Compartilhar com os colegas o texto escrito. 
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ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA 

 Em círculo ou semicírculo; 

 

RECURSOS 

 Textos impressos (mito, lenda, Vida e morte nas religiões); 

 Multimídia ou TV para reproduzir o filme “Viva! A vida é uma festa”; 

 Caderno de produção de texto. 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Leitura, interpretação e compreensão de texto 

 Produção de texto informativo sobre a temática abordada. 

 

 

ATIVIDADES 

DIFERENÇA ENTRE MITO E LENDA 

MITO LENDA 

NARRATIVAS SOBRE ORIGEM DO 

MUNDO, DOS HOMENS E DAS COISAS 

POR MEIO DAS RELAÇÕES ENTRE 

DEUSES E FORÇAS SOBRENATURAIS 

NARRATIVAS MISTURAM FATOS, 

LUGARES REAIS E HISTÓRICOS COM 

ACONTECIMENTOS QUE SÃO FRUTOS 

DA FANTASIA 

EXPLICA FATOS DA REALIDADE, OS 

FENÔMENOS DA NATUREZA 

PROCURAM EXPICAR 

ACONTECIMENTOS MISTERIOSOS E 

SOBRENATURAIS 

SE VINCULAM AS HISTÓRIAS 

RELIGIOSAS 
SE VINCULAM AO FOLCLORE 

 

Conhecendo um pouco da cultura brasileira aprendemos que os colonizadores trouxeram 

para o Brasil o imaginário cultural popular de Portugal, Espanha e posteriormente África, e com 

eles vieram os personagens místicos de diversas tradições. Então, o contato entre as etnias branca, 

negra e indígena deu origem ao imaginário brasileiro: mitos e lendas.  

  Nas religiões afro-brasileiras e indígenas os mitos sobreviveram por meio do texto oral, 

pois, na tentativa de explicar o inexplicável, o ser humano criou mitos e suas histórias simbólicas 

para ser transmitida oralmente. É bom lembrar que os homens e mulheres na religião da cultura 

afro-brasileira e da indígena buscam manter viva a sua religião através da arte, de seus costumes e 

de sua forma própria de cultuar o Sagrado.  Vamos conhecer um mito afro-brasileira? 
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A morte 

       A tradição africana conta que no começo da vida na terra, quando ainda 

não estava tudo povoado, a morte (Iku) chegou espalhando por toda a terra peste, 

doenças, fome, guerra. 

 Então o que fez Oxalá (grande deus africano) ? Para enganar e espantar 

a morte ele pegou a galinha-d’angola, que era toda preta, e pintou com algumas 

bolinhas brancas. Quando Iku chegou na terra, se espantou ao se deparar com a 

galinha-d’angola toda pintada e se afastou da terra por um bom tempo, podendo, 

assim, a humanidade se estabelecer. 

 

Agora, leia uma lenda indígena: 

A Lenda da Mandioca 

 Conta a lenda, que uma índia tupi deu a luz a uma menina que chamava de Mani. Ela era 

linda e tinha a pele muito branca. Vivia feliz brincando pela aldeia. Todos amavam muito Mani, 

pois ela transmitia felicidade por onde passava. Porém, um dia Mani adoeceu e toda aldeia ficou 

preocupada e triste. O pajé foi chamado e realizou diversos rituais de cura e rezas para salvar a 

querida indiazinha. Mas, nada adiantou e a menina morreu. 

 Os pais de Mani decidiram enterrar o corpo da menina dentro da própria oca, pois esta era 

a tradição e o costume cultural do povo indígena tupi. 

Os pais regaram o local, onde a menina tinha sido 

enterrada, com muitas lágrimas e água. Após alguns 

dias da morte de Mani, nasceu dentro da oca uma planta 

cuja raiz era marrom por fora e bem branquinha por 

dentro (da cor de Mani). Em homenagem a filha, a mãe 

deu o nome de Maniva à planta.   

Os indígenas passaram a usar a raiz da nova planta para fazer farinha e uma bebida (cauim). 

Ela ganhou o nome de mandioca, ou seja, uma junção de Mani (nome da indiazinha morta) e oca 

(habitação indígena).  (SUAPESQUISA. COM - Adaptado).  

 

REFLETINDO SOBRE OS TEXTOS 

 

1) Qual é o tema existente no mito africano e na lenda indígena que você acabou de ler? 

______________________________________________________________________________ 

2) Tanto no mito africano como na lenda indígena a morte é apresentada de duas maneiras 

diferentes. No mito a morte é vista como um ser, um personagem, um deus e na lenda é um 
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fato natural que ocorreu após o adoecimento. E para você o que é a morte? O que acontece 

quando morremos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vida e morte nas religiões 

As questões relacionadas à vida e à morte fazem parte do nosso cotidiano. Neste sentido, as 

diferentes religiões procuram explicar e auxiliar na compreensão da vida e morte. Muitas delas 

utilizam rituais que são realizados durante os funerais. Vamos conhecer algumas formas de explicar 

a vida, a morte e seus rituais sob o olhar de algumas crenças: 

Judaísmo  

Para eles a vida é sagrada, a morte não é o final da vida, apenas o fim 

do corpo ou da matéria. Creem na ressurreição da carne no final dos 

tempos, mas também existe a possibilidade de reencarnação.  Os judeus 

acreditam que existe outro mundo para onde as almas vão, chamado de 

Olam Haba (mundo vindouro). No entanto, a alma pode voltar para a terra 

em outro corpo, para completar a sua missão. A vida que a alma terá no mundo do Olan vai 

depender de como ela viveu no mundo terreno. Acredita-se que cada alma na terra tem uma missão 

a cumprir.  

 Quando morre um judeu ele passa por um ritual chamado Tahará, purificação no qual o corpo 

é lavado e envolvido em panos brancos, em seguida colocado em um caixão fechado para que 

ninguém mais o toque. O enterro é feito o mais breve possível, não são usadas flores nem velas. Os 

parentes mais próximos rasgam um pedaço da roupa para mostrar o luto. Nas primeiras semanas 

os parentes mais próximos não saem de casa nem para trabalhar. A roupa que é usada no enterro e 

rasgada não é trocada durante uma semana. Os espelhos que existem em casa são cobertos, não há 

preocupação e cuidado com o corpo. 

 A segunda etapa do luto termina trinta dias depois, neste período os homens não fazem a barba 

e nem cortam os cabelos. O luto termina no primeiro aniversário de morte. (ASTOR, 2011) 
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Cristianismo 

 Mantém a crença em um só Deus e aos bons está 

reservada a ressurreição e a vida eterna. Segundo os cristãos, 

Jesus foi perseguido e condenado à morte na cruz, no entanto 

ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, oferecendo a 

possibilidade de salvação a todas as pessoas que creem nele.  

O nascimento de uma criança para algumas igrejas 

cristãs é comemorado por meio do batizado, cerimônia 

realizada para que a criança seja recebida no seio da igreja ou 

receber o “selo” de cristão. O batismo acontece de formas diferentes de acordo com o ritual de cada 

igeja cristã.   

O cristianismo baseia-se na crença de que todo ser humano é eterno, a exemplo de Cristo 

que ressuscitou após a morte. Cada pessoa é responsável por seus atos e escolhas. Para o Católico, 

a morte é uma passagem desta vida para outra e dependendo de seus atos em vida, alcançará o céu, 

e se for condenado, vai para o inferno, ou ainda pode ser purificado no purgatório.  

A celebração que se faz antes de enterrar é chamada de “encomendação” (as Exéquias), 

para encomendar a vida da pessoa às mãos de Deus. Envia-se coroas de flores com mensagem. 

Durante o velório, rezam com cantos religiosos, orações, terço e celebração de missa. 

 

Islamismo  

  Religião de fidelidade a Alá (Deus), acredita que o mesmo 

criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último 

dia. Os seguidores do Islamismo acreditam no juízo final e na vida 

após a morte no céu ou no fogo do mármore (se apoia nas mesmas 

bases de morte e pós-morte do Judaísmo e do Cristianismo). 

Seguem a orientação espiritual do Alcorão e dos Hadithis 

(conjunto de tradições), palavras e atos de Muhammad (Maomé) e seus companheiros, sendo seus 

principais ensinamentos a onipotência a Deus e a necessidade de bondade, generosidade e justiça 

entre as pessoas.  

Acreditam que haverá o dia do juízo final, onde as pessoas serão julgadas, o ajuste de contas 

que é apenas com Alá (Deus), e diz respeito às escolhas e ações feitas em uma única vida. Para 

eles, não existe a reencarnação, e sim uma vida no paraíso para os fiéis, justos e esforçados.  A 

morte é uma passagem desta vida para outra.  

De acordo com as leis islâmicas, quando um muçulmano morre, seu corpo é lavado por pessoas 

do mesmo sexo, depois envolvido em três panos brancos e colocado em um caixão para a despedida 

dos parentes, em seguida o corpo é levado à Mesquita e de lá ao cemitério e, neste momento, só é 
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permitido que os homens acompanhem a cerimônia. O Sheik é o responsável pelas orações para a 

alma do falecido. Geralmente a cerimônia dura em torno de duas horas.                                                                                  

 O luto pela pessoa morta dura três dias, mas se for a mulher que perdeu seu marido o luto é de 

quatro meses e dez dias e durante este período a mulher não pode sair de casa, a não ser em caso 

de emergência, nem receber proposta de casamento. (FOLHA ONLINE, 2001). 

 

Hinduísmo  

Os hindus acreditam na reencarnação, isto é, que a alma não morre com a 

pessoa, mas volta em outro corpo para pagar pelos erros acumulados em vidas 

passadas até purificar-se.  

A crença na reencarnação continha a ideia do Karma que determina a 

sucessão de nascimentos e mortes pelos quais o ser humano teria que passar, 

assim o tipo de vida que cada pessoa tem seria determinado pelas ações que 

praticou. Se a pessoa foi boa durante a vida, a alma voltará a viver nova vida em 

outro corpo humano ou animal, mais próxima do ser eterno e, se foi má, a alma 

reviverá em uma vida infeliz.  

Os hindus preferem morrer em casa cercados pela família, acreditam que a hora da morte não 

deve ser temida, mas deve ser entendida como um novo estágio de crescimento pessoal para que 

se possa atingir a perfeição.  

O filho ou as pessoas da família, geralmente, realizam os últimos ritos com a ajuda do sacerdote 

hindu. O corpo sem vida é vestido com roupas novas, e levado para o local da cremação. A pira 

fúnebre é acesa, o corpo é embalsamado com óleos, perfumes e cremado ao fogo. As cinzas do 

morto são coletadas para que no próximo dia sejam lançadas no Rio Ganges.  

 

Candomblé  

Morrer é passar para outra dimensão e permanecer junto com os outros 

espíritos, orixás e guias. É um processo que faz parte do percurso da natureza, 

pois o ser humano é um retrato vivo do Sagrado, é um deslocamento de matérias 

ancestrais. Acredita-se na ancestralidade. 

 O corpo do iniciado no Candomblé geralmente é velado no terreiro. O 

rito funerário é chamado de “axexe”, começa depois do enterro e costuma ser 

longo, podendo durar vários dias. A sociedade é chamada para participar deste 

ritual, pelo qual o espírito do morto é encaminhado para outra terra. 

 

(Texto retirado: https://www.gper.com.br/newsletter/55dde6b351378366368bdcfc1a039d53.pdf. 

Acesso em 23/11/2019) 
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Dia dos Mortos (México)  

É uma celebração de origem mexicana que ocorre todo dia dois de 

novembro. Os festejos começam a ser preparados desde o dia 31 de outubro, 

o que faz com que o período coincida com algumas datas tradicionais 

católicas como o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos. Mas o 

Dia dos Mortos não ocorre somente em território mexicano.  

A data é celebrada em diversas nações em que existe grande presença 

da população deste país. Um exemplo são os Estados Unidos e algumas 

outras regiões da América Central. Para se ter uma ideia da importância da data, ela é considerada 

pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura) como um 

dos Patrimônios da Humanidade. 

As origens que levam os mexicanos a comemorar o Dia dos Mortos remetem ao tempo em 

que os espanhóis chegaram ao continente americano. Segundo alguns historiadores, povos como 

totonacas, náuatles, purépechas, maias e astecas já faziam um culto em homenagem aos mortos. 

Estes rituais são tão longevos que, em alguns casos, chegam a ter mais de três mil anos de história.  

Apesar do tema mórbido, o Dia dos Mortos é uma animada celebração feita atualmente no 

México. A lenda diz que, neste dia, os mortos vêm para visitar seus parentes. A festa conta com 

música, doces, bolos e as já tradicionais caveirinhas de açúcar, que são as preferidas entre os mais 

jovens. 

(https://www.infoescola.com/datas-comemorativas/dia-dos-mortos/) 

 

Assista ao vídeo sobre a animação “Viva! A vida é uma festa” e entenda um pouquinho 

mais sobre o Dia dos Mortos (México) e os detalhes dessa tradicional e animada festa. Se for 

possível assista a animação completa de “Viva! A vida é uma festa”. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5Jv54_1HGA8 

  

(Imagens da internet – festa Dia dos Mortos) (Imagens da internet – Animação: Viva! A vida é uma 

festa) 
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1) Roda de conversa: 

Em círculo discuta com os colegas as diferenças de se vivenciar a vida e a morte nas diferentes 

religiões, encontrar diferenças entre a comemoração do Dia dos Mortos no México e a nossa 

vivência em Dia de Finados (02 de novembro), colocar suas experiências pessoais sobre o tema, 

a sua crença, como que cada família vivencia a finitude, rituais, entre outros. 

 

2) De acordo com o que foi estudado sobre a vida e morte na visão de algumas crenças escreva 

um texto informativo sobre as diferentes formas de vivenciar a finitude da vida, rituais e 

crenças. Se desejar pode utilizar imagens para ilustrar o seu texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor(a) se for possível assista a animação “Viva! A vida é uma festa” da Pixar e discuta com 

os alunos os elementos existentes no filme como: rituais, crenças, como os personagens encaram 

a finitude, compare com a vivência dos alunos. 

 

REFERÊNCIA 

Diferença entre mito e lenda. Disponível em: 

https://www.gper.com.br/newsletter/55dde6b351378366368bdcfc1a039d53.pdf .  Acesso em 

23/11/2019. 

PROPOSTA DE TRABALHO 9 – 5º ANO 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ensino Religioso/Formação Humana 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Direitos e Deveres: ECA 

ANO: 5º 
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OBJETIVOS  

 Relembrar os direitos das crianças e dos adolescentes contemplados no ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) 

 Relacionar os direitos das crianças com os deveres das crianças; 

 Refletir se os direitos das crianças estão sendo cumpridos e se elas estão cumprindo seus 

deveres no ambiente escolar; 

 Relatar situações de desrespeito aos direitos das crianças; 

 Mostrar aos alunos como denunciar desrespeito aos direitos das crianças; 

 Conhecer a história de Malala, a menina que queria ir para escola; 

 Ilustrar algumas ideias defendidas por Malala. 

 

AÇÕES DO (A) PROFESSOR (A) 

 Ler com os alunos o poema “O direito das crianças” de Ruth Rocha, explorar oralmente o 

poema relacionando ao Estatutdo da Criança e do Adolescente (ECA) já visto na aula 3; 

 Relembrar com os alunos os artigos do ECA, podendo retomar o texto e ilustrações da aula 3; 

 Relacionar os direitos das crianças com os deveres das crianças que também estão previstos no 

ECA, sendo que cada direito remete a um dever. Levantar com os alunos o que eles entendem 

por deveres, se eles concordam em se ter deveres...; 

 Refletir junto com os alunos se os direitos dos alunos estão sendo cumpridos no ambiente 

escolar e se eles estão cumprindo seus deveres enquanto estudantes. Se algum direito não esteja 

sendo cumprido a professora pode levantar juntamente com os alunos uma maneira de garantir 

esse direito, bem como, se algum dever não esteja sendo cumprido, discutir com os alunos as 

possibilidades de mudar essa realidade; 

 Mostrar aos alunos como denunciar situações de desrespeito aos direitos das crianças, como 

violência física, trabalho infantil, exploração entre outras; 

 Ler a história de Malala e passar o vídeo sobre a sua biografia, o professor também pode levar 

para sala de aula um mapa para mostrar onde fica o Paquistão, explorar com os alunos o motivo 

dela usar lenço na cabeça, deturpação do islamismo por parte do Talibã, relembrando os temas 

já estudados sobre o islamismo; 

 Conversar com os alunos sobre as quatro ideias defendidas por Malala em seus discursos, 

depois solicitar que escolham duas delas e faça um desenho para ilustrá-las. A professora 

também pode fazer um paralelo sobre a situação do nosso país e a fala de Malala; 

 Por fim, fazer uma exposição sobre as frases de Malala e os desenhos produzidos pelos alunos. 

 

AÇÕES ESPERADAS DO ALUNO 
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 Ler o poema de Ruth Rocha e relacionar ao ECA e os direitos das crianças; 

 Relembrar os direitos das crianças e dos adolescentes existente no ECA; 

 Relacionar os direitos e os deveres, considerando a importância de ter seus direitos respeitados 

e em contrapartida cumprir seus deveres como cidadão; 

 Relatar situações de desrespeito aos direitos das crianças, trazendo exemplos que tenha 

presenciado ou vivido. Conhecer as possibilidades de denúncias em casos de abusos contra 

criança e situações de violências; 

 Conhecer a história de Malala e reconhecer a sua importância na luta pelo direito à educação; 

 Ilustrar duas frases de Malala, relacionando com o nosso dia a dia e com a realidade brasileira. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA 

 Semicírculo 

 

RECURSOS 

 Xerox das atividades; 

 Multimídia ou TV para passar o vídeo sobre a Malala; 

 Lápis de cor; 

 Papel sulfite; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Revistas e jornais para recorte. 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 Atividades sobre os direitos e deveres das crianças; 

 Participação nas discussões; 

 Ilustração sobre as frases e ideias defendidas por Malala. 

 

ATIVIDADES 

1) Leia o poema a seguir: 
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O Direito das Crianças 

                                                      Ruth Rocha 

Toda criança no mundo 

Deve ser bem protegida 

Contra os rigores do tempo 

Contra os rigores da vida. 

 

Criança tem que ter nome 

Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 

Ter segurança e estudar. 

 

Não é questão de querer 

Nem questão de concordar 

Os diretos das crianças 

Todos tem de respeitar. 

 

Tem direito à atenção 

Direito de não ter medos 

Direito a livros e a pão  

Direito de ter brinquedos. 

 

 

Mas criança também tem  

O direito de sorrir. 

Correr na beira do mar, 

Ter lápis de colorir... 

 [...] 

 

Lamber fundo da panela 

Ser tratada com afeição 

Ser alegre e tagarela 

Poder também dizer não! 

[...] 

 

Embora eu não seja rei, 

Decreto, neste país, 

Que toda, toda criança 

Tem direito a ser 

feliz!!! 

                                 

 

 

Refletindo sobre o texto: 

 

a) Você gosta de ser criança? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Quais são suas brincadeiras preferidas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Esse poema de Ruth Rocha foi baseado no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Como já vimos esse Estatuto trata: 

(   ) das brincadeiras das crianças  (   ) dos direitos das crianças  (   ) da letra das 

crianças 

 

  

DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS 

 Como já conhecemos o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) trata dos direitos das 

crianças no nosso pais, porém esse Estatuto além de garantir os direitos também prevê os deveres 

da criança e do adolescente – que nada mais são do que “regras” de convivência. 
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Além do ECA, outra lei importante é a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 

promulgada em 1959 pelas Nações Unidas e que é válida em todo o mundo e também prevê 

alguns deveres dos menores. 

Vamos conhecer nossos deveres: 

1. respeitar pais e responsáveis; 

2. frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada para a sua série; 

3. respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola; 

4. respeitar o próximo e as suas diferenças (como religião, classe social ou cor da pele); 

5. participar das atividades em família e em comunidade; 

6. manter limpo e preservar os espaços e ambientes públicos; 

7. conhecer e cumprir as regras estabelecidas; 

8. respeitar a si mesmo; 

9. participar de atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer; 

10. sempre que tiver dúvidas sobre seus direitos e deveres procurar o responsável legal ou o 

conselho tutelar; 

11. proteger o meio ambiente. 

 Pensando no seu ambiente escolar assinale os direitos que estão sendo respeitados: 

 Ter bons professores 

 Ter um lugar na sala de aula 

 Estudar em ambiente limpo 

 Ser respeitado em suas opiniões 

 Participar das atividades escolares 

 Receber explicações para o que não entendeu 

 Agora, assinale os deveres que você respeita em seu ambiente escolar: 

 Conservo a sala de aula e a escola sempre limpas 

 Estudo com atenção e dedicação 
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 Não falto às aulas 

 Trato com respeito as pessoas da escola 

 Sou cordial e educado(a) 

 Cumpro meus deveres escolares 

 Coopero com meus colegas e professores 

 

 Você acha importante termos direitos e deveres? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Quando os direitos das 

crianças e dos adolescentes são 

desrespeitados devemos 

denunciar ao Conselho Tutelar ou 

ligar no disque 100, da Secretária 

dos Direitos Humanos da 

Presidência da República. São 

esses órgãos públicos que 

tomarão as providências 

necessárias para que a criança e 

adolescente tenham seus direitos 

garantidos ou serem retiradas de 

situações de risco, de trabalho 

infantil, exploração sexual, 

exploração de mendicância, entre 

outros. 

 O cartaz ao lado é uma campanha do Governo Federal para que as pessoas denunciem 

qualquer tipo de violência sofrida pelas crianças. 

Vamos conversar.... 

 Você tem todos os seus direitos respeitados? 

 As crianças do seu bairro têm seus direitos respeitados? 

 Você já presenciou situações de desrespeito aos direitos das crianças? Quais? 

 

 Recorte de revistas, jornais ou desenhe situações onde os direitos das crianças 
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Não estão sendo respeitados Estão sendo respeitados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Você conhece a história de Malala Yousafzai, a menina que queria ir para a escola? 

 

(Imagem: https://observatorio3setor.org.br) 

 

 Malala ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por talibãs ao sair da 

escola em outubro de 2012, quando tinha 15 anos. Seu crime foi se manifestar contra a proibição 

dos estudos para as mulheres em seu país.  

A jovem nasceu e cresceu em Mingora, a maior cidade do Vale Swat, região bastante 

conservadora do Paquistão. Em 2008, o líder talibã, que dominava o local, exigiu que as escolas 

interrompessem as aulas dadas para as meninas por um mês.  

Naquela época, um jornalista da BBC perguntou ao pai de Malala, que era dono da escola 

onde ela estudava, se alguns jovens estariam dispostos a falar sobre o assunto. Foi quando a 

menina criou o blog “Diário de uma Estudante Paquistanesa” para escrever sobre seu amor 

pelos estudos e as dificuldades vividas no Paquistão. O blog era escrito sob um pseudônimo, mas 
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em poucos meses a identidade de Malala foi revelada e ela passou a conceder entrevistas para 

TVs e jornais.  

O ataque à ativista veio logo depois que os talibãs haviam perdido o controle do Vale Swat 

e a justificativa foi que ela era uma ameaça contra o Islã. A menina precisou passar por uma cirurgia 

e foi transferida para o Reino Unido, onde recebeu tratamento e se recuperou. 

Em 2014, por conta do seu engajamento para garantir o direito à educação das mulheres, 

Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, aos 17 anos. 

Atualmente, ela vive com sua família na Inglaterra, mas tem ainda o desejo de voltar ao seu país 

para entrar na política. 

(Fonte: https://guiadoestudante.abril.com.br) 

 Assistam o vídeo que fala um pouco sobre a vida de Malala produzido pelo Fantástico: 

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8 (duração 1min e 22 segundos 

 

Malala colocou em risco a sua vida para garantir o direito à educação das meninas em seu 

país, hoje ela é reconhecida no mundo inteiro pela sua luta. Leia algumas frases de Malala escolha 

duas dela, recorte e faça uma ilustração para representá-las em uma folha de sulfite. Depois faça 

uma exposição dos desenhos da turma: 

  

  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

CARRANCA, Adriana. Malala, a menina que queria ir para a escola. São Paulo: Companhia 

das Letrinhas, 2015. 

Eu levanto a minha voz, não para 
que eu possa gritar, mas para que 

aqueles sem voz possam ser 
ouvidos... não é possível prosperar 
quando metade das pessoas ficam 

para trás. 

Acredito que somos uma 
comunidade e que devemos cuidar 

uns dos outros. 

A diversidade garante que crianças 
possam sonhar, sem colocar 

fronteiras ou barreiras para o futuro 
e os sonhos delas. 

Vamos pegar nossos livros e 
canetas. Eles são nossas armas 

mais poderosas. Uma criança, um 
professor, uma caneta e um livro 

podem mudar o mundo. A educação 
é a única solução. 
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