
 

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 

 9º ANO 
07/05 a 14/05 – 1 AULA 
14/05 a 20/05 – 1 AULA 2 AULAS 

Componente Curricular Central: 
Componente(s) Curricular (es) 
Participante(s): 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 da valorização da diversidade religiosa   
Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular)  

 (CEER1) Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de 

vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.

 (CEER2) Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas 

experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.

 (CEER3) Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da 
vida.

 (CEER4) Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
 (CEER5) 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.

 (CEA8) Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 
Objetos de Conhecimento  
Ensino Religioso 

 Imanência e Transcendência
Arte – Artes visuais 

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

 (EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida humana nas diversas tradições 

religiosas e filosofia de vida


 (EF09ER02) Debater as diferentes expressões de valorização a vida por meio de analise e reflexão as 

diferentes mídias símbolos e imagens.

 (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 

histórica, econômica, estética e ética.
 
 
Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, caneta.                 
Aplicação/Fixação(exercícios)  

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

 
 

Texto: No dia a dia 
 

Priscila é muito ligada a Deus. Gosta de fazer orações e praticar caridades, além de participar de 
um grupo de jovens que estuda a sua religião. Ela dedica parte de seu tempo livre às ações 
solidárias e, com os amigos religiosos, costuma ir a um bairro pobre da cidade, ensinar coisas 
interessantes às crianças que moram lá. Mas Priscila também tem um grupo de amigos na escola 
que não se interessa por nenhuma religião ou trabalho social. Eles aproveitam o tempo livre 
apenas para passear e participar de festas. Ela gosta de sair com eles, mas nem sempre pode ir 
por causa dos seus compromissos. Os amigos da escola, que não entendem muito bem a 
situação, nem valorizam o que Priscila faz, começaram a discriminá-la e a sair sem ela. Certo dia 
foram a uma festa, a qual Priscila queria muito ir, mas não a convidaram. Quando Priscila soube, 
ficou triste. 



 
 

Para refletir: 

1) Em sua opinião, é possível dividir bem o tempo entre estudo, religião e divertimento? 
 
 
 

2) Alguma vez, você discriminou algum de seus colegas por dedicarem seu tempo a Deus? O 

que pensou quando fez isso? 
 
Aula 2  

Imagem: Grandes religiões 
 
“Não importa sua religião, o que importa é se ela te transforma em um ser humano melhor.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Faça uma reflexão entre as imagens acima e o futuro das religiões, ressaltando a importância 

da diversidade religiosa no mundo (anote em seu caderno). 
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 – Acontecerá no retorno, ao apresentar as atividades realizadas, no caderno. 
 
     Referencial - CINCONTRI, Dori & BIGHETO, Alessandro César. Todos os jeitos de crer. São Paulo: Ática, 2004. V. 2, p. 13. 
  


