
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
Secretaria Municipal de Educação 
Departamento Pedagógico 

 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
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Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular (es) Participante(s): Professor (es): 

ENSINO RELIGIOSO - 
Cidinei Alves Moraes 
Adriano Gambirage 

Regiane Lipka. 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

TRADIÇÕES AFRICANAS – UMBANDA  

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. 

 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) 

 (EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. 
 (EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Caderno, Lápis e Canetas 

Aplicação/Fixação 
Primeiramente, organize seu caderno, com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (que você encontra acima). 

AULA 1 
 Faça a leitura do material digitalizado abaixo: 



 

 
 



 
 
Agora, copie e responda em seu caderno as seguintes questões: 

 Como se originou a umbanda no Brasil? 
 A umbanda incorpora práticas de outras religiões, quais são elas? 
 Cite exemplos de costumes/ práticas dessa religião que vemos em nosso cotidiano: 
 Explique o que são Orixás: 
 Quais são as linhas desses orixás? 

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 das aulas serão computadas as frequências 

no diário de classe impresso no início do ano letivo, em poder do professor do componente curricular. 

Referencial 

 Atividade baseada em propostas disponíveis em: 
https://app.senecalearning.com/courses/add?Disciplina=Ensino+Religioso. Acesso em 29/04/2020 
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