
 
 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

  8º ANO 28/05 a 03/06 2 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor (es): 

Ensino Religioso - Cidinei Alves Moraes 
Adriano Gambirage 

Regiane Lipka. 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

HINDUÍSMO 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Conviver com as diversidades de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. 
 Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, 

espaços e territórios. 

Objetos de Conhecimento 

 Ensino Religioso 
 Doutrinas religiosas. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas. 

 (ER08ER02) Analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas, destacando seus princípios éticos. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno 
 Lápis 
 Canetas 
 Lápis de cor 

Aplicação/Fixação 
 Primeiramente, organize seu caderno, com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (que você encontra a cima).  
 As atividades devem ser respondidas em seu caderno, sem a necessidade de copiar o texto, semente perguntas e respostas. 
.AULA 1 

 Após fazer a leitura do material disponibilizado, copie e responda em seu caderno as seguintes questões: 
 Onde e quando surgiu essa crença? 
 O hinduísmo tem um importante símbolo, desenhe ele em seu caderno e explique o que ele significa para os seguidores. 
 Explique porque é considerada uma religião politeísta e explique sobre os três principais deuses. 
 Como se chama e como é formado o seu livro sagrado? 
 Explique porque a vaca é o animal sagrado. 
 Explique o ‘carma’ ou “karma”. 
 Segundo a crença hindu, quais são as práticas necessárias para quebrar o ciclo de reencarnações? 

AULA 2 
 Realize uma pesquisa e anote em seu caderno: 
 Quais são os principais símbolos do hinduísmo. (desenho e significado). 
 Quais são as principais festas religiosas do hinduísmo. (Nome, quando acontece, o que homenageia, e as principais características). 

 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno das aulas, além de apresentar seu caderno com atividade proposta, você poderá ser selecionado pelo professor para auxiliar na 
correção da atividade com a turma. 

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos na atividade proposta. 
 Faça anotações sobre tudo que julgar importante, anote dúvidas e curiosidades sobre o tema, no fim da correção das atividades, em debate 

sobre o tema, em sala de aula, suas contribuições enriquecerão o momento de aprendizado. 

Registro de Frequência 

 Leitura e interpretação. 
 Questionário de respostas. 
 Após a realização da atividade proposta e entrega delas no retorno às aulas será computada as frequências no diário de classe impresso no 

início do ano letivo, em poder do professor do componente curricular. 

Referencial 

 Texto base disponível em: file:///C:/Users/regia/Downloads/Disciplina%20Hinduismo%20-%20Artigo%20Bruno%20Glaab.pdf, acesso em 19/05/2020. 
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