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Tema Genérico do Plano de Aula:  

Compreender e analisar diferentes tipos de expressões da 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, apartir 
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 
 Tradição escrita: registro dos ensinamentos sagrados 
 Ensinamentos da tradição escrita 

Arte – Artes visuais 
 Contextos e práticas 

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

 (EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos e 

ensinamentos religiosos. 

 (EF06ER02) Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos (textos do Budismo, 

Cristianismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, entre outros), bem como as diversas formas de 

linguagens religiosas verbais e não verbais. 

 (EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de se viver. 

 (EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras 

diversas. 

 (EF06ER05) Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos influenciam os adeptos a 

vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 caderno 

 caneta azul  

 Lápis 

Aplicação/Fixação(exercícios) 

     AULA 1 Leia com atenção: 
Olá! Caros alunos, em estudos anteriores descobriram de que forma os diferentes textos sagrados 
eram escritos, agora avançando um pouco, vamos conhecer alguns livros sagrados e suas tradições 
religiosas pertencentes. Bons estudos 

 
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).  

Na Torá é contada a história do povo judeu e nela existem as leis judaicas que fazem parte da aliança de 

Deus com o povo escolhido, devendo, por isso, ser observadas integralmente. São 613 leis ou obrigações 

fundamentais descritas para os judeus no livro sagrado. Entre essas leis estão os Dez Mandamentos escritos em 

tábuas de pedra, o livro de orações diárias (Siddur), as festividades (Mahzor), os rituais, as regras de higiene e as 

leis morais.  

Durante a celebração, os pergaminhos da Torá são erguidos e os fiéis ficam de pé e exclamam: “Esta é a 

Lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel.” (Deuteronômio 4:44).  
Quando a Torá não está em uso, os pergaminhos são enrolados e cobertos. Costuma-se colocar sobre os 

remates dos pergaminhos coroas, conhecidas como Keter Torah (a Coroa da Lei) que significa a soberania da lei 
para a vida judaica. 

                                                            
  AULA 2: 

 
Alcorão - Islamismo  

Alcorão é o livro sagrado para o Islamismo. Os seguidores acreditam ser a 

revelação da fala ou Palavra de Deus. 

Para os muçulmanos a mensagem divina foi transmitida para profetas 

anteriores, como, por exemplo, Moisés e Jesus, mas foi corrompida pelos homens. 

Portanto, para os muçulmanos, somente o 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 trata 

de assuntos comunitários relacionados à família, casamento, e de interesses legais, éticos e sociais. 

Islamismo é a religião monoteísta revelada por Muhammad (Maomé). Muçulmano é o indivíduo que adere 

à religião Islamismo (Islã). 

 

AULA 3: 
 

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. 



 

Segundo a fé cristã existe uma diferença entre inspiração e revelação. Para os cristãos a revelação 

acontece quando Deus manifesta ao homem verdades de fé; a inspiração é Deus movendo no homem a vontade 

de escrever verdades de fé (dogma). 
 

AULA 4: 
 

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. 

 

AULA 5: 

 

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. 

 

AULA 6: 

 

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. 
 

 
1 – Responda o simulado em seu caderno. Bons estudos  
 
    – Preencha as lacunas: 
 

1. As _____________________ eram feitas no período em que o homem não possuíam o domínio da escrita e 
registravam seus cotidiano por meio de desenhos feitos nas paredes das cavernas. 
2.Considerada a Escritura sagrada mais antiga._______________________ 
3. Livro Sagrado do Islamismo._________________________ 
4. Livro Sagrado para o Judaísmo. ____________________ 
5. Ela está dividida em duas grandes partes:_____________________e___________________ 

 
2 – Complete com o nome do livro sagrado e da tradição religiosa a qual pertence: 
 

a) Tradicionalmente escrito em pergaminhos e mantido na sinagoga.___________________ 
b) Está dividido em Antigo e Novo Testamento._____________________________ 
c) Significa recitação ou leitura.____________________________ 

 
3 – A Torá é composta pelos cincos primeiros livros da bíblia, também conhecido por pentateucos. Quais são eles? 
R: 
 
4 – Qual das alternativas abaixo corresponde ao livro sagrado do Islamismo? 

a) Novo Testamento                b) Torá            c) Bíblia Sagrada             d) Alcorão 
 
5 – Qual das alternativas abaixo corresponde ao livro sagrado do Judaísmo? 

a) Alcorão                   b) Vedas             c) Torá                 d) Velho Testamento 
 
6 – Os ensinamentos do hinduísmo estão escritos em quatro livros chamados? 

a) Pentateucos           b) Hindus                  c) Torá                d) Vedas 
 

7 – Qual das alternativas abaixo corresponde ao livro sagrado do Cristianismo? 



a) Vedas         b) Torá      c) Bíblia Sagrada      d) Alcorão 
 

8 – Os textos sagrados surgiram com finalidade de. * 2 Timóteo 3:16*   * Pesquise em sua bíblia* 
R: 

          
9 – O livro de Mateus capitulo 22 versículos 37,38,39 diz?   *Pesquise em sua bíblia* 

R: 
 
10 – Associe o livro sagrado as suas origens centrais: 

(1) Dharmmapada 
(2) Torá 
(3) Alcorão 
(4) Vedas 
(5) Bíblia Sagrada 
(6) Tao Te Ching 

(        ) Taoísmo 
(        ) Cristianismo 
(        ) Hinduísmo 
(        ) Islamismo 
(        ) Judaísmo 
(        ) Budistas 

                                   
11 – Leia o enunciado e responda. 

– Segundo a fé cristã existe uma diferença entre inspiração e revelação.  
 

1. A revelação acontece._______________________________________________ 
2. A inspiração.______________________________________________________ 

 
12 – Leia: Os Vedas tiveram grande importância para o inicio do hinduísmo, por meio deles foi possível reunir 

as diversas crenças pré-históricas em um mesmo sistema  religioso. Sua essência está no respeito aos 
ancestrais e a vinculação aos deuses. Com base no texto um dos princípios que aparecem nesses escritos 
são? 

R: 
 

13 – Segundo as escrituras sagradas do Cristianismo uma das formas de se comunicar com Deus é? 
a) Lendo           b) Crendo        c) Dançando           d) Orando 

 
14 – As escrituras sagradas do Islamismo falam de um profeta ou alguém que recebia mensagens divinas e 
transmitia aos muçulmanos. Marque um X na alternativa correta? 
              

a) Jesus Cristo                b) Jeová                 c) Maomé                              d) Alá  
 
15 – Qual é a função dos textos sagrados escritos? 
R: 
  
 
16 – Sabemos que Buda jamais escreveu suas ideias e filosofias nem as registrou em livros ou anotações para 
que fossem lidas posteriormente. Somente depois de sua morte é que seus discípulos se reuniram e anotaram 
seus ensinamentos, então as pessoas puderam ter acesso ao que ele ensinou. A base do texto de que forma 
Buda passava seus ensinamentos? 
R: 
 
17 – Qual é o nome do livro sagrado do Taoísmo, e seus significados?  
R: 
 
18 – Qual tradição religiosa fala em seu livro sobre as relações do homem com a natureza? 
R: 
 
 
19 – Marque um x na alternativa correta: Seguido pela igreja de Jesus Cristos dos Santos dos Últimos Dias, é o 
livro do? 

a) Cristão               b) Jesuítas      c) Mórmons      d) Adventistas    
 
 
20 – No livro sagrado do judaísmo é contada a história e as leis do povo judeu, entre essas leis estão os dez 
mandamentos escrito em tábuas de pedras. Se o primeiro mandamento é  
Amar a Deus sobre todas as coisas, quais são os outros nove mandamentos? * Pesquisa* 
R: 
 
 
 
 
 
 



 
 21 – Bíblia -* Cristianismo* 
       Bíblia é o texto Sagrado para o cristianismo, e significa *Livros*. 
       Geralmente contem 66 livros que vai de GÊNESIS a APOCALIPSES, agora pesquise em sua bíblia e 
descreva logo abaixo o nome dos livros? 
 
 1 - GÊNESIS 
 2 - ÊXODO 
 3 -  
 4 - 
 5 -  
      
 

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 realizadas no caderno. 

Referencial  

  Referência: CINCONTRI, Dori & BIGHETO, Alessandro César. Todos os jeitos de crer. São Paulo: Ática, 

2004. V. 2, p. 13. 
 

 


