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Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 
3° ANO 

Data de realização das 
atividades: 

Carga Horária: 01 hora 

Componente 
Curricular 
Central: 
Ensino 
Religioso 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): Língua 
Portuguesa 

Professor: Andrielly M de O Pereira, Bruna de Souza 
Goes, Jane Fogaça, Jaqueline Regina de Oliveira, 
Jociane Scapinelli Zardo, Juliana Vogues Ribeiro, 
Maira Tatiana dos Anjos 
Karla Mary (especialista escola Ulysses)  

Tema da Aula : Diversidade Religiosa – Respeito às diferenças religiosas. 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 
Curricular) 

 Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias 
de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.  

 Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas 
experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios. 

Objetos de Conhecimento: Espaços e territórios religiosos/ Práticas celebrativas. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 
 (EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes 

tradições e movimentos religiosos.  
 (EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de realização das 

práticas celebrativas. 
 (EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, festividades. 

Peregrinações entre outras) de diferentes tradições religiosas.  

Materiais, tecnologias e recursos utilizados:  
Caderno ou folha, lápis, borracha, lápis de cor, computador. 

Avaliação: 
 A avaliação acontecerá ao retornarem para a escola, através de sondagens; atividades orais e 

atividades de registro no caderno e folhas.  
 Através da leitura e interpretação das atividades propostas na plataforma e respostas às 

questões que serão registradas e arquivadas para posterior entrega aos professores. 

Referencial 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS PARA OS ALUNOS 
 

ESPAÇOS SAGRADOS DA COMUNIDADE 
 
 

      Os espaços sagrados da comunidade são locais 
destinados às práticas religiosas, às reuniões de culto e de 
ensino, onde as pessoas podem vivenciar de forma 
individual e coletiva a sua fé e relação com o sagrado. 
      São alguns exemplos de espaços sagrados: A casa de 
reza de algumas tradições indígenas, o Terreiro de 
Candomblé, a Sinagoga do Judaísmo, a Mesquita do 
Islamismo, o Templo da fé Bahá’í, a Catedral da Igreja 
Católica, os templos das Igrejas Evangélicas, entre outros. 
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ATIVIDADES 
 

1. O que são espaços sagrados? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Retire do texto os exemplos de espaços sagrados: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Em seu caderno, cole uma foto ou desenhe um espaço sagrado existente em sua comunidade. 

 
AS DIFERENÇAS RELIGIOSAS 

 
As pessoas fazem parte de culturas e religiões diferentes: uns são 
seguidores de religiões Afro-brasileiras como o Candomblé e a 
Umbanda, outros seguem o Cristianismo como os católicos, 
Ortodoxos, Evangélicos e Espíritas, outros seguem o Judaísmo, o 
Islamismo, o Hinduísmo, o Budismo, etc. 
Certamente em sua comunidade, em sua escola, bairro ou cidade 
você convive com pessoas que seguem diferentes religiões e igrejas. 
Por que existem tantas religiões e igrejas? 
Porque as pessoas têm liberdade de pensar e acreditar de modo 
diferente e de seguir a religião que as ajude a viver uma vida melhor. 
A liberdade de seguir ou não uma crença religiosa é um direito de 
todos os cidadãos. 
 

ATIVIDADES 
 

1. Copie o parágrafo do texto que explica o porquê existem tantas religiões e igrejas no mundo. 

 

 

 

2. Desenhe criativamente pessoas de diferentes religiões ou cole gravuras recortadas de revistas. 
Escreva uma frase para cada uma delas. 
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3. Cada imagem abaixo representa uma religião. Escreva o nome de cada uma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  A RELIGIÃO NA VIDA DAS PESSOAS 

Para muitas pessoas participar de uma religião é muito 
importante porque é na religião que as pessoas buscam 
apoio para conquistar uma vida feliz. Em muitas 
comunidades religiosas as pessoas buscam vivenciar a fé. 
Celebrar a vida cultivar a paz praticar a caridade. 
Geralmente em uma comunidade religiosa as 
pessoas compartilham as mesmas crenças. 
Seguem os mesmos ensinamentos e buscam 
construir um mundo melhor. 

 
ATIVIDADES 

 
4. Segundo o texto acima o que as pessoas numa comunidade buscam juntas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Você participa de uma comunidade religiosa ou conhece pessoas que participam? Desenhe 
em seu caderno uma prática religiosa dessa comunidade. Depois escreva o que você 
desenhou. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Descreva em seu caderno que prática religiosa essas pessoas estão realizando: 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


