
 

 

 
 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

9º ANO 04/06 a 12/06 02 AULAS 

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

ENSINO RELIGIOSO Arte Adriano Gambirage 
Cidinei Alves Moraes 

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!  
 

TEXTO 1: TENHO TEMPO, SENHOR! 
"Saí, Senhor!  
Lá fora os homens saíram. Iam. Vinham. Andavam. Corriam.  
As bicicletas corriam. Os automóveis corriam. Os caminhões corriam.  
A rua corria, a cidade corria, todo o mundo corria.  
Corriam todos, para não perder tempo: corriam no encalço do tempo, para recuperar o tempo, para ganhar tempo.  
Até logo, doutor, desculpe-me, não tenho tempo.  
Passarei outra vez, não posso esperar mais - não tenho tempo.  
Termino aqui esta carta, pois não tenho tempo.  
Queria tanto te ajudar, mas não tenho tempo.  
Não posso aceitar por falta de tempo.  
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ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 



 

 

Não posso refletir, nem ler... não tenho tempo.  
Compreendes, Senhor, eles não têm tempo.  
A criança está brincando, não tem tempo, agora mesmo... mais tarde...  
O estudante tem seus deveres a fazer, não tem tempo... mais tarde...  
O universitário tem lá suas aulas, e tanto, tanto trabalho que não tem tempo... mais tarde...  
O rapaz pratica esporte, não tem tempo... mais tarde...  
O que casou há pouco, tem sua casa, deve organizá-la, não tem tempo... mais tarde...  
O pai de família tem seus filhos, não tem tempo... mais tarde...  
Os avós têm seus netos, não têm tempo... mais tarde... estão doentes.  
Precisam tratar-se... não têm tempo... mais tarde...  
Tarde demais, não têm tempo.  
Assim correm todos os homens atrás do tempo, Senhor: apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, 
assoberbados...  
Nunca chegam, falta-Ihes tempo.  
Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo.  
Falta-lhes mesmo muito tempo.  
Com certeza, Senhor, erraste os cálculos. Há um engano geral:  
horas curtas demais; dias curtos demais; vidas curtas demais.  
Nesta noite eu não te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo. Peço-te a graça de fazer, 
conscienciosamente, no tempo que me dás, o que queres que eu faça."  
Michel Quoist 

 
ATIVIDADES: 
1. Como você vive o seu tempo. Como vivo as vinte e quatro horas do meu dia?  
2. Por que se vive de forma tão agitada em nossos dias?  
3. Quais os perigos reais em se viver uma vida "corrida", sem tempo...?  
4. O que o Senhor quer que você faça? Como ele quer que você viva sua vida?  
5. Onde você pode "perder" mais tempo para "ganhar" mais tempo e vida?  
 

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 

  

Referencial  

  Referência: QUOIST, Michel. Tenho tempo, Senhor! Disponível em: 
http://olhaioliriodocampo.blogspot.com.br/2014/02/tenho-tempo-senhor.html 

 


