
 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ano Data de realização das atividades: 04 a 12/06 Carga Horária: 02 horas 

Componente Curricular 
Central: Ensino 
Religioso 

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

Professor: Rosalba E C de Almeida ,Carol Musskopf,Ticiane 
Schaefer, Gisele Veiga, Elis Ângela Wegner, Cláudia Cappelletti , 
Marisa Salete Ribeiro Borges Zotto e  Andrielly Moraes . 

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: Indumentárias religiosas 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador): 
(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais) utilizadas em diferentes 
manifestações e tradições religiosas. 
(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das identidades religiosas. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Acesso à plataforma on-line de atividades através de notebook, computador 
ou smartfone com acesso à internet; caderno de registro; caneta; lápis e borracha. 

Avaliação: A avaliação desta atividade não presencial será realizada através da participação dos estudantes, da leitura e 
interpretação do texto e das respostas às questões que serão registradas no caderno, fotografadas e envidas às 
professoras nos grupos de WhatsApp das turmas de 3º ano. 

Referencial: BNCC 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS (NÃO PRESENCIAIS) 
LEIA COM ATENÇÃO! 
 
     Nossa sociedade é composta por muitas religiosidades, cada uma delas possui crenças e 
costumes, além de símbolos próprios, é importante conhecer as diversas religiões para que possamos 
respeitar a todas, vamos conhecer um pouco destas religiosidades? 
 
     Primeiro, o que são símbolos religiosos e para que servem? 
O uso de símbolos religiosos exprime os valores morais da sociedade, os ensinamentos da religião, 
cria um sentimento de solidariedade entre os seguidores e funciona como uma forma de aproximação 
do adepto com suas crenças. 
 
Vamos conhecer alguns símbolos de algumas religiões? 
 

SÍMBOLO E SEU SIGNIFICADO 

 
Estrela  
de Davi 
 
 
 

É um dos símbolos do Judaísmo, 
estampada no centro da 
bandeira de Israel. A estrela de 
Davi tem seis pontas; formada 
por dois triângulos entrelaçados. 
Os dois triângulos simbolizam o 
equilíbrio do universo. 
 

A Cruz 
 
 
 
 
 

O cristianismo tem a 
cruz como um dos 
principais símbolos, 
lembrando a morte de 
Jesus para salvar a 
humanidade.  

YIN E YANG 
 
 
 
 
 

Símbolo do Taoísmo Chinês, 
representam o equilíbrio entre 
duas forças opostas, que precisam 
estar em equilíbrio. Ambos os 
lados se harmonizam como o 
escuro/claro, positivo/negativo, 
quente/frio. 



 

Roda da lei 
 
 
 
 
 

Os ensinamentos de Buda 
são frequentemente 
simbolizados por uma roda 
que representa a sucessão 
dos múltiplos estados do ser. 
Ligado ao destino da 
humanidade. 

 Lua 
crescente 
 
 
 
 

Possui uma relação antiga 
com a realeza e, entre os 
mulçumanos tem ligação 
com o calendário lunar, que 
determina as datas 
religiosas 

Umbanda 
Símbolo criado 
pela Associação 
de Umbanda 
Caxias (AUC) 

para representar a Bandeira 
Nacional da Umbanda. É formado 
por um sol que representa a Luz 
Divina e um espectro humano 
saindo do núcleo solar, 
simbolizando a caminhada 
cósmica do ser humano rumo à 
sua evolução espiritual. 

 

Agora que você conhece alguns símbolos, responda às questões: 
 

1) Ligue o símbolo ao seu significado 
 

 É formado por um sol que representa a Luz Divina e um 
espectro humano saindo do núcleo solar, simbolizando a 
caminhada cósmica do ser humano rumo à sua evolução 
espiritual. 
 
 

 Possui uma relação antiga com a realeza e, entre os 
mulçumanos tem ligação com o calendário lunar, que 
determina as datas religiosas 
 
 

 Os ensinamentos de Buda são frequentemente simbolizados 
por uma roda que representa a sucessão dos múltiplos 
estados do ser. Ligado ao destino da humanidade. 
 
 

 Símbolo do Taoísmo Chinês, representam o equilíbrio entre 
duas forças opostas, que precisam estar em equilíbrio. Ambos 
os lados se harmonizam como o escuro/claro, 
positivo/negativo, quente/frio 
 
 

 O cristianismo tem a cruz como um dos principais símbolos, 
lembrando a morte de Jesus para salvar a humanidade. 
 
 
 

 É um dos símbolos do Judaísmo, estampada no centro da 
bandeira de Israel. A estrela de Davi tem seis pontas; formada 
por dois triângulos entrelaçados. Os dois triângulos 
simbolizam o equilíbrio do universo. 

 
 
 



 

2) Agora encontre as palavras que representam as religiões estudadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Para finalizar, nos conte um pouquinho sobre a religião de sua família: 
 
a) Vocês seguem alguma religião, qual? 

 
 
 
 
 
 
 

b) Conte um pouquinho como é participar dessa religião? 
 

 

 
 
 

 


