
 
 
 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

9º ANO 21/05 a 07/05 – 1 AULA 
28/05 a 03/06 – 1 AULA 

02 AULAS 

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

ENSINO RELIGIOSO Arte Cidinei  Alves Moraes, 
 Adriano Gambirage 

Regiane Lipka. 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Compreender e analisar diferentes tipos de expressões e valorização da diversidade religiosa  

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (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. 

  Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida. 
  Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. 
  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. 

Objetos de Conhecimento 

Ensino Religioso 
Princípios e valores éticos  

Arte – Artes visuais 
 Contextos e práticas 

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

 

 (EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida e a dignidade humana. 

 (EF09ER07) Identificar princípios éticos (Familiares, religiosos e culturais) que possam alicerçar a 

construção de projetos de vida. 

 (EF09ER08) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos. 

 (EF09ER01) Analisar os princípios fundamentais da bioética e os avanços científicos relacionados a vida. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 caderno 

 caneta azul  

 
Aplicação/Fixação (exercícios) 

     AULA 1 
Leia com atenção o texto, de forma a realizar as atividades que se pede neste enunciado. Bons estudos!  
 

Fé e Ciências: crença e conhecimento. 
 
TEXTO 1: SABER E CRER 

               A fé e a moral contribuem e enriquecem a atividade científica e técnica com perspectivas e questões que 
afetam profundamente a humanidade.  

             As religiões sempre manifestaram a necessidade da ética na ciência.  
O cristianismo propõe os seguintes parâmetros para as relações entre a ciência e a fé:  
- Harmonizar consciência e ciência. É necessário que os valores da ciência não se oponham aos valores 

da consciência. Esse é o grande desafio que se apresenta ao homem atual diante dos avanços nos distintos 
campos do conhecimento.  

- Reconhecer a primazia da ética sobre a ciência e a técnica. A harmonia entre ciência e técnica só será 
possível quando a humanidade se guiar pela moral e aceitar a primazia do humano sobre as coisas.  

- Estabelecer os limites éticos que a ciência não pode ultrapassar. A ética tem uma função muito 
definida no mundo científico: cuidar para que os resultados da ciência e da tecnologia sejam utilizados unicamente 
para o bem da humanidade.  

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 
 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 



Para que a ciência realize suas atividades com critérios éticos é necessário que os cientistas ajam com 
responsabilidade e consciência. Esta responsabilidade tem de ser assumida não apenas individualmente, mas 
também coletivamente pela comunidade científica e por toda a sociedade.  

 
ATIVIDADES: 
1. Qual o papel da ética no desenvolvimento da ciência?  
2. Explique esta afirmação.  
- "A atividade científica deve favorecer a vida, nunca a morte".  
 
3. Quais os princípios que devem nortear a ciência? 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, você poderá ser selecionado para relatar suas atividades para sua turma. 
  Ao explicar para a turma, é preciso falar com clareza e olhar para os colegas. Sua turma será orientada a 

prestar atenção nas apresentações e a fazer perguntas só no final. 
 Faça sua autoavaliação: 

 

 
 

 Durante as apresentações, seu professor irá propor questionamentos. Se julgar oportuno, no fim de cada 
apresentação, organize as informações em seu caderno ou folhas que deverão ser arquivadas. 
 

Registro de Frequência 

No retorno às aulas com as atividades no caderno. 

Referencial  

  Referência: Marcelo Garcia. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/10/ciencia-futuro-em-aberto. 

 


