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Aos Mestres com                 
carinho1...

O Fascículo o qual denominei de Cartilha Educativa do Ensino Religioso 
à luz das Ciências das Religiões alinhada a BNCC subsidiando o(a) professor(a) 
no Fundamental –I (1º ao 5º ano), objetiva proporcionar aos Mestres leitores uma 
viagem que vai além da sala de aula à procura de novos conhecimentos para a 
difusão do saber. 

Nos é necessário adentrar num mundo de novos métodos de ensino, com 
reflexibilidade sobre “as dracmas” perdidas através dos tempos. São novas meto-
dologias trazidas para sala de aula que vem agregar conhecimento ao currículo, 
a avaliação e a própria prática, possíveis de serem adquiridas através desse novo 
olhar para o Ensino Religioso (ER) na sala de aula. 

 A vocês, Mestres educadores, o respaldo para que floresçam a cada dia 
em vós a essência da docência nas relações formativas que envolvem as diversas 
dimensões a ele subjacentes: subjetiva, objetiva, social, histórica, psicológica, 
que agregam conhecimentos educacionais e do mundo, para que possam compar-
tilhar de nossa visão otimista sobre o ER.  

Dedico a vocês essa obra, que representa um convite a se juntarem comigo 
através dessa nova metodologia, que merece e precisa ser aplicada na prática em 
sala de aula, conforme os conteúdos relevantes no contexto educacional trazidos 
aqui pela amiga Autora. Cada Tema foi pensado a partir dos pares docentes/
discentes, que estão apresentados de forma a auxiliar aqueles que têm ‘ fome do 
saber’. Desejamos que permitam aprofundar seus conhecimentos sobre esse novo 
sentido de “Religião” através do Ensino Religioso na Sala de Aula, possíveis de 
serem levados ao longo da vida.

Dedicamos com apreço essa leitura, que esperamos ser prazerosa e capaz 
de alargar horizontes que vão ao encontro dos anseios de professores e estudan-
tes, lhes ajudando a desenvolver o senso crítico, a capacidade de ler e interpretar 
o mundo, e ao mesmo tempo nos auxiliar na tomada de posicionamento de manei-
ra efetiva e contundente diante de questões fundamentais do fenômeno religioso. 

1  Mestre em Ciências das Religiões, Programa de Pós-Graduação da Faculdade Unida de 
Vitória/ES. Especialista em Gestão Pública Municipal e em Supervisão Escolar. Graduada em 
Direito com ênfase em Ciências Sociais Aplicadas e em Normal Superior. Sob a Orientação do 
Professor Doutor Graham Gerald McGeoch.  



 Convido a fazermos uma reflexão aristotélica, a qual aponta que a relação 
entre nossas leituras e nossa essência, se constitui pertinente nesse contexto, pois 
certamente “somos o que fazemos com frequência”. É, portanto, um convite a nos 
aventurarmos nessa viagem destinada à plenitude do conhecimento que é a úni-
ca capaz de transformar o indivíduo possibilitando-o transcender para além do 
mundo imaginário, para o fascínio desse maravilhoso mundo real.

Sucesso!!!
Maria Bernadete de Sousa Carvalho Monte 

Autora e Organizadora                                                                                                                          



 A Poesia “A Importância do Abraço”, é dedicada a vocês Mestres... 
Esse Abraço deve ser manifestado todos os dias em qualquer situação vivida e 

vivenciada na sala de aula do Ensino Fundamental I no Componente Curricular 
Ensino Religioso Escolar.

Mestres ...
Sintam-se Abraçados!
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ESTIMADOS PROFESSORES

Esta Cartilha traz ideias e práticas para que venha subsidiar os professo-
res de Ensino Religioso na sala de aula, tendo em vista a necessidade do desen-
volvimento, atualização e o aprimoramento do ER na Escola Pública brasileira. 
Uma interação de partilha de saberes em torno de experiências vivenciadas em 
sala de aula de Ensino Religioso, as quais possibilitam o aperfeiçoamento desses 
educadores e a melhoria da qualidade do ensino.

Essa iniciativa é provocadora de inúmeras reflexões sobre a docência do 
professor do Ensino Religioso, sobre a escola que desejamos e necessitamos, so-
bre o currículo, a avaliação, sobre as próprias práticas em sala de aula. Obje-
tivando colaborar com o planejamento docente e suas práticas pedagógicas, a 
Cartilha traz conhecimento pertinente às aulas de Ensino Religioso do Ensino 
Fundamental I, anos 1º ao 5º Ano. 

Gratidão a todos os heróis da Educação, sobretudo os(as) professores(as) 
que sonham em transformar pessoas em indivíduos melhores e em construir um 
mundo cada vez melhor.

APRESENTAÇÃO
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Pensando na realidade da sala de aula de Ensino Religioso, no(a) professor(a) 
e estudantes do Ensino Fundamental da escola pública, bem como considerando 
as demandas educacionais do nosso tempo presente, essa cartilha vem representar, 
em forma de um produto do mestrado profissional em Ciências das Religiões da 
Faculdade Unida de Vitória- ES, o nosso zelo, respeito e dedicação pela educação 
brasileira, que nesse contexto não deve apresentar proselitismo.  

A proposição da temática visa aprofundar as diversas experiências no cam-
po escolar e acadêmico, com intuito de propiciar ao leitor/professor uma leitura/
viagem instigante e reflexiva pelo mundo do fenômeno religioso no contexto es-
colar, experienciando as dimensões: teoria e prática. É, portanto, um convite a 
nos aventurarmos nessa viagem destinada à plenitude do conhecimento, que é a 
única capaz de transformar o indivíduo possibilitando-o transcender para além do 
mundo imaginário, para o fascínio desse maravilhoso mundo real. 

Apontamos a Cartilha como possibilidade concreta para auxiliar os profes-
sores de Ensino Religioso, pois traz no seu bojo conteúdos que estimulam o res-
peito à diversidade de visões de mundo, a partir da qual o ER será visto como uma 
oportunidade de transformação das relações e de crescimento. Assim, encontra-se 
estruturada nas sessões:

1 Apresentando o componente curricular Ensino Religioso a luz das Ciên-
cias das Religiões.

2 Sugestões para ajudar a desenvolver as Habilidades da área de Ensino 
Religioso no Fundamental –I (1º ao 5º ano).

3 Práticas Pedagógicas para área de Ensino Religioso no Fundamental I (1º 
ao 5º ano).

4 Anexo 01: Proposta Curricular para o Ensino Religioso conforme a 
BNCC2 (1º ao 5º ano).

O que se espera concretamente é a condução e auxílio de metodologias a 
partir das quais os estudantes sejam protagonistas de sua aprendizagem, e que 
nos espaços da sala de aula haja a resolução dos conflitos dialogicamente, e nesse 
contexto, a mediação como técnica dialógica de solução de conflitos, que valori-
za a cooperação, e, acreditamos que quando inserida no ambiente escolar, traz o 

2  BRASIL, Ministério da educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC, Quarta Versão. 
Versão final) 2018. 600p.; p. 437. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 2018.

INTRODUÇÃO
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desenvolvimento de novas competências e habilidades a aprendizagem e práticas 
educativas no Ensino Religioso. Desse modo, ela converge com o que está estabe-
lecido na Base Nacional Comum Curricular em relação ao Trabalho e Projeto de 
Vida como uma das 06 competências a serem trabalhadas em sala de aula. 

No caso dessa competência específica, significa valorizar diversidade de sa-
beres e vivências culturais, apropriando-se de conhecimentos e experiências, para 
entendimento das relações próprias do mundo do trabalho. Além disso, propicia 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com li-
berdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Assim, em observân-
cia à necessidade de apresentar uma solução concreta, apontamos como possível 
produto desse trabalho científico uma cartilha informativa e educativa, embasada 
nos princípios das Ciências das Religiões, e em consonância com as Diretrizes 
Educacionais trazidas pelo MEC, para subsidiar os professores de ER que atuam 
nas escolas públicas, especificamente no Ensino Fundamental.
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1
APRESENTANDO O COMPONENTE CURRICULAR ENSINO 

RELIGIOSO A LUZ DAS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES:
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O ENSINO RELIGIOSO CONSTITUI UM COMPONENTE CUR-
RICULAR?
 

O Ensino Religioso constituiu-se uma disciplina de oferta obrigatória e 
de matrícula facultativa nas escolas públicas. A disciplina Ensino Religioso será 
apresentada a toda a comunidade escolar para que se tome conhecimento da sua 
presença no currículo, assim como a de outras disciplinas escolares. Amparado 
no artigo 210, § 1º da Constituição Federal e no artigo 33 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), em relação à efetividade da oferta facultativa do En-
sino Religioso no ensino fundamental, como também na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) 2018.

1 - APRESENTANDO O COMPONENTE CURRICULAR ENSINO 
RELIGIOSO 

 O mundo moderno trouxe novos pressupostos e objetivos para o Ensino 
Religioso, que deixa de apresentar-se em relação a fé, como era instituído no 
modelo catequético, ou ainda como uma educação religiosa, conforme defendido 
pelo modelo teológico, de forma que o novo panorama social, o fez avançar num 
sentido convergente e harmônico ao modelo das Ciências das Religiões, na qual 
ao ER é proposto, inicialmente, o estudo do fenômeno religioso. E é nessa dire-
ção, que é reforçado e buscado o pressuposto do ER para a educação cidadã, haja 
vista que o conhecimento sobre religião é reconhecido pela sua importância à vida 
social e ética dos estudantes, pois dentro dessa nova dimensão busca trazer uma 
visão ampla que possibilita abarcar a diversidade e a singularidade que caracteriza 
o fenômeno enquanto tal, sua visão transrreligiosa conectada com a epistemologia 
atual, em superação a fragmentação do conhecimento posta pelas diversas ciên-
cias com suas especificações. Logo, alcançam novos, outros e maiores horizontes 
de visão amplos sobre o ser humano3 conforme a literatura de João Passos. 

Assim, o Ensino Religioso escolar não assume a catequese, mas traz para 
o ensino aspectos/objeto do conhecimento indispensáveis ao contexto educativo: 
o respeito à pluralidade cultural e a diversidade religiosa, o reconhecimento das 
diferenças. É necessário entender que o espaço escolar não objetiva educar para 
uma fé, mas, tem a finalidade de apresentar o sagrado, e o fenômeno religioso, 

3 PASSOS, João Décio. Ensino religioso: construção de uma proposta. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 66.
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tal como concebido, nas mais variadas culturas e tradições religiosas. De modo 
que, como a disciplina traz na contemporaneidade novas demandas, isso implica 
afirmar que surge uma expectativa quanto ao profissional da Educação para minis-
trá-la, ora necessário apresentar-se com formação nas Ciências das Religiões, que 
esteja disposto, aberto e sensível à pluralidade, tendo consciência dos desafios que 
são postos pela complexidade sociocultural da questão religiosa. 

Nessa nova configuração social, o Ensino Religioso apareceu na primeira 
e segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, sendo que em março de 
2017 divulgou-se a terceira versão da Base. Nesse documento, o Ensino Funda-
mental está organizado em quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemáti-
ca, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, sendo o Ensino Religioso retirado 
da versão apresentada como área de conhecimento. Conforme o texto, a área de 
Ensino Religioso, que compôs a versão anterior da BNCC, foi excluído da presen-
te versão4, sendo o ER inserido na quarta versão (2018) em atenção ao disposto na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos ditames da BNCC.

Sua versão final permite evidenciar aspectos teóricos, didáticos e pedagógi-
cos conforme instituído pelas Ciências das Religiões, área de conhecimento com 
episteme própria, fundamentada na concepção de que o eixo da religiosidade é 
uma forma, entre tantas outras, de explicar a existência humana, e cujo objeto de 
estudo perpassa pela análise dos elementos comuns e específicos às diversas reli-
giões, a saber: o fenômeno religioso em si e nas suas múltiplas expressões. 

Na Lei de Diretrizes e Bases o Ensino Religioso é apresentado de forma a 
esclarecer sobre a oferta aos alunos do Ensino Fundamental nas escolas públicas 
em caráter optativo, cabendo aos sistemas de ensino a sua regulamentação e de-
finição de conteúdos (Art. 33, § 1º), e não cabe à União estabelecer base comum 
para a área, sob pena de interferir indevidamente em assuntos da alçada de outras 
esferas de governo da Federação, mas de competência dos estados e municípios. 
O Ensino Religioso5, a partir da Base Nacional Comum Curricular 2018 (BNCC), 
passa a se constituir como uma área do conhecimento, como as demais, estabele-
cidos objetivos, habilidades e competências que precisam ser consolidadas duran-
te o processo formativo dos estudantes na Educação Básica.

O Ensino Religioso é de matrícula facultativa, parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas 
4 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. 
Brasília: MEC. Terceira versão. 2017, 396p.; p. 25.
5 BRASIL. 2018, p. 27.



15

da Educação Básica, assegurado o respeito, à diversidade cultural religiosa do 
Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo6.  Após a promulgação da nova 
Constituição Federal7, foi elaborada uma concepção do Ensino Religioso que su-
perasse o caráter proselitista marcado historicamente, mas, hoje, associada à cons-
ciência da necessidade de organizações de conteúdos como contributos para con-
centrar as atenções sobre a construção dos significados da pluralidade religiosa. 

O Ensino Religioso referenciado pelas Ciências das Religiões pode colabo-
rar para a explicação dos diferentes fenômenos religiosos, que no entendimento 
de Faustino Teixeira8 destacam-se: o aperfeiçoamento do olhar e da escuta do 
mundo da alteridade considerando toda complexidade do outro eu; a compreensão 
do outro mediante abertura e despojamento. Nessa realidade é perceptível a res-
ponsabilidade que se espera do educador tanto para a apresentação do fenômeno 
religioso, quanto para o envolvimento dos educando com esse conhecimento. 

Nesse caso, compete ao professor de Ensino Religioso o aprimoramento de 
conhecimentos teóricos sobre as religiões, bem como sua sensibilidade para con-
tribuir com a alteridade e o respeito à dignidade de cada indivíduo, evitando-se na 
prática pedagógica todo proselitismo e linguagens e atitudes exclusivistas, pois 
é inaceitável que transitem pelos espaços escolares ações preconceituosas ou de 
superioridade de uma determinada tradição sobre as outras. 

É nesse sentido, que a formação dos professores do ER precisará dar conta 
da formação para a cidadania, do respeito às diversidades e a busca pela com-
preensão humana, sobretudo, do fenômeno religioso, conforme nos apresentam 
as Ciências das Religiões. Afonso Soares9 enfatiza que todos os graduados e pós-
-graduados em Ciências das Religiões estão, em tese, qualificados a lecionar En-
sino Religioso, bem como, Paulo Baptista também advoga que as Ciências das 
Religiões10 é a formação mais adequada, embora existam posições diversas, partes 
significativas da literatura, e das pesquisas na área, apontam nessa direção. Nesse 

6 BRASIL. Lei nº 9.475 de 22 de junho de 1997. Dá nova redação ao art. 33 da Lei 9.394/96 de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
7 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988.
8 TEIXEIRA, Faustino. Ciências da Religião e “ensino religioso”. In: SENA, Luzia (org.). 
Ensino religioso e formação docente: ciências da religião e ensino religioso em diálogo. 2. ed. 
São Paulo: Paulinas, 2007, p.74.
9 SOARES, Afonso Maria Ligorio. Religião & educação: da ciência da religião ao ensino reli-
gioso. São Paulo: Paulinas, 2010, p. 127.
10  BAPTISTA, Paulo Agostinho Nogueira. Ciências da Religião e Ensino Religioso: o desafio 
histórico da formação docente de uma área de conhecimento. Revista de Estudos da Religião, 
São Paulo, v. 15, n. 02, p. 107-125, jul./dez., 2015, p. 116.
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contexto, a natureza interdisciplinar do ER oferece amplo espaço teórico e meto-
dológico para a formação sobre o fenômeno e o campo religioso. 

A formação deste profissional em curso de graduação impõe as universida-
des, centros educacionais e faculdades a oferta dos cursos de Ciências das Reli-
giões com disciplinas pedagógicas que discutam a prática do Ensino Religioso, 
que de acordo com Rosa Meneghetti11 essas instituições de ensino superior são 
os espaços propícios para a produção e socialização dos saberes em seus campos 
epistêmicos, preparando-os para o domínio da área de conhecimento e das meto-
dologias de trabalho apropriadas ao Ensino Religioso. 

Essa formação possibilitará aos educadores levar os alunos ao desenvol-
vimento da cidadania e à humanização, trabalhando numa perspectiva plurirre-
ligiosa com enfoque no fenômeno religioso enquanto objeto de construção so-
ciocultural. Logo, buscando contribuir nessa perspectiva, seguem as orientações 
apresentadas pela BNCC sobre o Ensino Religioso para o Ensino Fundamental 
– I, como também, algumas sugestões práticas de como trabalhar os conteúdos 
inerentes a cada ano.

2 - CONTEÚDOS DO ENSINO RELIGIOSO: ENTENDENDO OS OBJETOS 
DO CONHECIMENTO

No Ensino Religioso no campo das matrizes histórico-culturais, o obje-
to de estudo do Ensino Religioso enquanto Patrimônio Cultural Imaterial é uma 
compreensão abrangente das expressões culturais e as tradições que um povo que 
preserva seu maior tributo, sua ancestralidade. Na sua prática pedagógica pode-se 
organizar através da diversidade de informações e de possíveis abordagens dos 
conteúdos partindo-se do conhecimento o qual os estudantes têm acesso fora da 
escola, trazido de sua vivência, por meio da cultura, da comunicação, da obser-
vação do meio ambiente ou ainda da sua participação do seu grupo familiar e da 
comunidade que faz parte, ou seja, partindo do visível. 

1º - ANO

• O indivíduo, o outro e suas relações;
• O ser e o outro: o que os difere;

11  MENEGHETTI, Rosa G. K. A Pertinência Pedagógica da Inclusão do Ensino Religioso no 
Currículo Escolar. In: GUERRIERO, Silas (org.). O estudo das religiões: desafios contemporâ-
neos. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2003. p. 89-99; p. 97.
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• Minha identidade: Meu nome me diferencia dos demais;
• Interioridade e sua relação com o meio;
• Minha maneira de ver o mundo;
• O ser humano e seus sentimentos;
• O indivíduo e suas memórias e lembranças;

2º - ANO

• Família: Minha base;
• Eu e meu ambiente familiar;
• Tolerância e intolerância na: relação familiar, na escola, na comunidade 

e na igreja;
•  A variedade de símbolos religiosos;
• A identidade de cada religião através dos seus símbolos;
• O significado dos símbolos religiosos;     
• A diversidade das manifestações religiosas;

3º - ANO

• As religiões e seus espaços como: igrejas, templos, catedrais, sinagogas, 
terreiros, cemitérios, mosteiros, encruzilhadas, centro espírita, catacum-
bas, criptas, conventos, dentre outros;

• As práticas celebrativas religiosas;
• As religiões e suas manifestações religiosas como: peregrinações, ceri-

mônias e festividades;
• A variedade das práticas celebrativas;
• Indumentárias das Religiões: roupas, acessórios, símbolos, pinturas cor-

porais de acordo com a crendice de cada religião;
• Religiões e suas indumentárias;
• Características das indumentárias como elementos integrantes das iden-

tidades religiosas.

4º - ANO

• Cerimônias religiosas;
• A presença de ritos religiosos no cotidiano das pessoas;
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• O início dos ritos religiosos nas vidas das pessoas;
• A variação dos ritos religiosos;
• A arte e sua importância na representação;
• Divindades em cada Religião;
• A não crença em divindade.

 5º - ANO

• Fatos Religiosos;
• As tradições religiosas;
• Mitos religiosos;
• Compreensão do surgimento dos mitos;
• Tradições religiosas e seus mitos;
• As mensagens dos mitos;
• A importância da oralidade na transmissão das tradições religiosas;

3 - O FAZER PEDAGÓGICO PARA O ENSINO RELIGIOSO: DA 
TEORIA À PRÁTICA

No Ensino Religioso Escolar o fazer pedagógico se perfaz em grau de aná-
lise e informação de conhecimento da diversidade religiosa e cultural, respeitan-
do-se as diferentes expressões religiosas as quais necessitam de efetivação no 
exercício ao educando, que deve dialogar com as diversas religiões, oportunizan-
do comentários sobre a interpretação do conhecimento acumulado, a ressignifica-
ção dos conteúdos, os quais decorrem o processo de ensino-aprendizagem, sobre 
as diversidades pluralistas, numa perspectiva histórica, que permite o desenvolvi-
mento potencial de si e do outro, viabilizando a construção do ser cidadão. 

4 - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM OLHAR QUALITATIVO

Apesar da avaliação na disciplina Ensino Religiosa não ser efetivada com 
intuito de frequência e nota, ela fornece informação sobre o desenvolvimento 
gradual do aluno, propiciando à melhoria da aprendizagem e reflexão desse su-
jeito, que se referência de direito, o qual faz parte de uma determinada sociedade 
escolar. O educador deve utilizar os instrumentos de avaliação como conferência 
da compreensão do conteúdo, bem como a metodologia da informação repassada, 
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pois a avaliação é fonte para uma análise individual de cada educando, que será 
realizada de forma Qualitativa, fortalecendo o processo de aprendizagem que in-
cidirá no formato processual por meio de seminários, trabalhos individuais e em 
grupo dentro da própria sala de aula, e fora dela. 

A frequência será acompanhada através de Diário de Registro de classes, 
bem como o crescimento do aluno diante do conhecimento assimilado, o qual será 
observado por meio da realização das atividades que servirá de verificação do 
aprendizado e se suas atitudes comportamentais foram exitosas, a qual se espera 
que o educando conheça e diferencie os símbolos e ritos mais importantes de cada 
tradição religiosa, a partir do seu contexto sociocultural e que, na comparação de 
seu significado, desenvolva um entendimento crítico de respeito e de convivência 
em sala de aula e nos diferentes grupos. 
    
5 - CONTRIBUTOS AO ENSINO-APRENDIZAGEM:

Cabe ao Professor do componente curricular Ensino Religioso trazer con-
tribuições que venham agregar conhecimentos acerca da organização das ações 
a serem trabalhadas durante o ano letivo para que possa ter êxito no processo de 
ensino aprendizagem, no qual aluno e professor ampliarão juntos saberes sobre os 
temas a serem desenvolvidos durante todo o período.

1. No início do ano letivo, ao expor a apresentação do componente curri-
cular, estudar em sala de aula, os direitos e deveres dos alunos previamente esta-
belecidos anteriormente. Desenvolver um trabalho de valorização da disciplina, 
por toda a equipe da escola, ou seja, administrativa e pedagógica durante todo o 
ano em curso, do mesmo modo, trabalhar todos os valores humanos condizentes 
à realidade da comunidade escolar.

2. Durante todo período anual escolar serão contemplados os conteúdos 
referentes à BNCC – Base Nacional Comum Curricular 2018.

3. Orienta - se os registros de suas atividades através de vídeos, portfólios e 
fotos feitas pelos próprios alunos através de celulares, como também, solicitando 
a autorização da veiculação de imagens na gestão da escola.

4. A proposta de trabalho pode ser desenvolvida em formato de projetos 
que tragam abordagem de temas transversais os quais enfatizem éticas e valores 
morais, drogas, sexualidade, sustentabilidade, festas populares e religiosas, além 
dos temas descritos no planejamento habitualmente.



20

5. Recomenda - se que durante o ano letivo, o educador promova o espírito 
de fraternidade e gere gestos concretos de solidariedade no espaço escolar, como: 
campanhas de conscientização e arrecadação de bens destinados à doação; visitas 
as instituições sociais e religiosas; atos e eventos públicos relacionados aos temas 
pertinentes à disciplina de Ensino Religioso.
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2
SUGESTÕES PARA AJUDAR A DESENVOLVER AS 

HABILIDADES DA ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO NO 
FUNDAMENTAL -I

(1º ao 5º ano)



22

SUGESTÕES PARA O PROFESSOR DESENVOLVER AS 
HABILIDADES DO ENSINO RELIGIOSO/

CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES/BNCC

O professor deve estar motivado a se desenvolver enquanto profissional, ele 
precisa estar aberto a criar e aperfeiçoar habilidades e competências para serem 
aplicadas com o intuito de facilitar o desenvolvimento dos conteúdos do Ensino 
Religioso, como também sedimentar o conhecimento do estudante no decorrer do 
ano letivo, pois é um processo diário que precisa de tempo para ser concretizado. 
Partindo dessa premissa, trazemos sugestões para ajudar no desenvolvimento das 
habilidades do Ensino Religioso em consonância as Ciências das Religiões no 
Ensino Fundamental. 

1º ANO

• Através da temática trabalhada por cada grupo de crianças o professor 
fará questionamentos para que elas consigam se sentirem acolhidas, e 
possa acolher o outro e o nós com suas semelhanças e diferenças;

• O educador trabalhará em uma das estórias com o objetivo do aluno re-
conhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identificam e os 
diferenciam.

• Em uma das temáticas será trabalhado a importância de respeitar as ca-
racterísticas físicas e subjetivas de cada um.

• Trabalhar no dia a dia com as crianças os sentimentos, lembranças, me-
mórias e saberes de cada um.

• O educador proporciona um momento de interação com os alunos atra-
vés de uma roda de conversa em torno da temática a ser desenvolvida;

• Apresentar a temática VALORES HUMANOS a ser trabalhada por cada 
grupo na data marcada.

• Selecionar a estória a ser encenada por cada grupo;
• O professor deve pedir às crianças que tragam material de sucata a ser 

usado na confecção do cenário e personagens;
• O docente confeccionará um teatro de sombra e os personagens com ma-

terial de sucata para a apresentação da estória de cada grupo;
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2º ANO:

• Serão confeccionadas plaquinhas pelo professor, com sinal positivo e 
negativo, para distribuir entre os alunos;

• O discente deve solicitar que os alunos fiquem em um grande círculo;
• O Professor fará a exposição de frases sobre valores e verdade, em faixas 

coloridas, identificando costumes, crenças e formas diversas de viver em 
variados ambientes de convivência.

• Será entregue para cada aluno duas plaquinhas, uma com o sinal positivo 
e a outra com sinal negativo para que o mesmo possa participar da dinâ-
mica atribuindo a sua opinião nas suas respostas;

• A dinâmica permitirá que todas as crianças participem de forma respeito-
sa para com a resposta do outro, observando que cada um apresenta uma 
resposta subjetiva;

3º ANO:

• Ilustrar através de cartazes com gravuras de revistas ou livros, que mos-
trem cenas, ambientes, pessoas ou objetos que pertençam a diversas tra-
dições religiosas para que o estudante possa identificar as práticas reli-
giosas estudadas;

• Permitir ao aluno que identifique espaços religiosos através de desenhos, 
colagens, pinturas a serem trabalhados;

• Pedir aos discentes que produzam coletivamente textos referentes às prá-
ticas celebrativas como casamento dentro de diferentes religiões;

• O professor deve orientar os alunos a trabalharem com elaboração de 
histórias em quadrinhos, mostrando nestas as práticas celebrativas e reli-
giosas das diferentes culturas dentro da nossa sociedade;

• O docente juntamente com os discentes montará uma pequena exposi-
ção de roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais, utilizadas em 
diferentes manifestações e tradições religiosas a fim de reconhecer as 
indumentárias de cada religião;

• O professor deve trazer um vídeo para sala de aula, onde mostrará as 
características das indumentárias como elementos integrantes das identi-
dades religiosas.
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4º ANO:

• O professor deve organizar grupos de cinco alunos com o propósito de 
passar informações aos estudantes sobre uma visita em lócus para ver a 
realidade das Religiões praticadas em nossa cidade;

• Sortear os locais referentes a cada religião a ser visitada por cada grupo 
no momento da cerimônia religiosa;

• Os grupos devem pesquisar na internet ou livros, sobre a Religião, para 
conhecer um pouco dessa, antes da visita nos locais sagrados que exis-
tem no bairro ou na cidade.

• Após vivenciar a celebração das religiões visitadas os alunos devem 
identificar as diversas formas de expressão da espiritualidade (orações, 
cultos, gestos, cantos, dança, meditação).

• O educando após passar por essas experiências será capaz de identificar 
representações religiosas em diferentes expressões artísticas (pinturas, 
arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), reconhecendo-as 
como parte da identidade de diferentes culturas e tradições religiosas.

• O alunado depois de participar dessa prática deve identificar nomes, sig-
nificados e representações de divindades nos contextos familiares e co-
munitários.

• Os estudantes ao participar dessa experiência religiosa poderão com-
preender e respeitar as ideias de divindades de diferentes manifestações 
e tradições religiosas.

5º ANO:

• O professor irá estimular a curiosidade do aluno através de uma pesqui-
sa sobre as práticas religiosas para que esse possa identificar e respei-
tar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas 
como recurso para preservar a memória.

• O educador deve sortear as religiões a serem pesquisadas por cada grupo 
para que através dessa pesquisa o aluno seja capaz de identificar as dife-
rentes culturas e tradições religiosas.

• O estudante com base no conhecimento adquirido na pesquisa conse-
gue reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e 
acontecimentos religiosos.
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• O aluno fundamentado em seu conhecimento irá identificar elementos 
da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas, afro-brasileiras, 
ciganas, entre outras.

• O professor pedirá que cada grupo traga para feira elementos que fa-
zem parte da prática religiosa de cada uma delas, como: vestimentas (se 
possível caracterizar os participantes), objetos e itens religiosos como 
(livros, terços, velas, imagens de santos, músicas, fotografias), tudo que 
possa enriquecer a feira;

• No decorrer da organização da feira o docente orientará os alunos a expor 
as produções feitas pelos eles;
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3
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO RELIGIOSO NO 

FUNDAMENTAL I
(1º ao 5º ano)
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QUAL É O DESAFIO PRIMORDIAL DAS PRÁTICAS 
PEDAGÒGICAS DO ENSINO RELIGIOSO/CIÊNCIAS DAS 

RELIGIÕES/BNCC?

O aluno do século XXI passou a ser o protagonista do seu conhecimen-
to, isto é, personagem principal na busca e construção do seu saber, enquanto o 
professor passou a ter o papel de mediador do ensino, nessa nova perspectiva é 
que o exercício da educação deve ser orientado através de práticas pedagógicas 
que venham subsidiar ao estudante do Ensino Religioso com uma vasta ação que 
envolva a pluralidade. Essa modalidade de Ensino Religioso atrelado as Ciências 
das Religiões têm como desafio efetivar uma prática de ensino voltada para a 
superação do preconceito religioso, da valorização e o respeito à diversidade em 
seus diversos seguimentos em frente a uma sociedade excludente existente ao 
longo dos anos.

PRÁTICAS PEDAGÒGICAS – 01

TEMA: Valores Humanos 

OBJETIVOS: Proporcionar uma interação entre o alunado do ER possibilitando 
uma maior compreensão dos valores humanos trabalhados, e permitindo que estes 
expressem através da Arte o aprendizado adquirido através de uma atividade co-
letiva onde será ressaltada a criatividade, a colaboração, a liderança, o respeito, a 
tolerância e a cumplicidade, permitindo assim, o momento lúdico e sadio de cada 
estudante/professor.

ATIVIDADES

METODOLOGIA:

1. Organizar a turma em grupos;
2. Apresentar a temática VALORES HUMANOS a ser trabalhada por cada 

grupo na data marcada.
3. Organização do material de sucata a ser usado na confecção do cenário 

e personagens;
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4. Selecionar a estória a ser encenada por cada grupo;
5. Confeccionar um teatro de sombra e os personagens com material de 

sucata;
6. Apresentação para toda a escola em um ambiente propício a teatro de 

sombra, como por exemplo: Auditório, Sala de Informática, ou Pátio da escola se 
for à noite. 

CONCLUSÃO

Convidar o grupo a uma roda de conversa para que possa expor os sentimentos 
sentidos e vivenciados durante toda a trajetória da dinâmica apresentada, e cada 
estudante apresente um valor que conceba a imagem do ser humano nas suas ati-
tudes para consigo e os outros.

RECURSO NECESSÁRIO

• Caixa de Papelão 
• Tesoura
• Régua
• Cola
• Palito de Picolé
• Revistas
• Lanternas
• Papel Manteiga
• Papel Cartão Preto

PRÁTICAS PEDAGÒGICAS – 02

TEMA: VALOR – VERDADE 

OBJETIVOS: Oportunizar aos estudantes uma reflexão sobre seu mundo interior 
para que os mesmos possam fazer uma autoavaliação sobre suas práticas de va-
lores e verdades, permitindo saber se estão abertos a mudanças para que possam 
melhorar sua capacidade de conviver em sociedade. 
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ATIVIDADES 

METODOLOGIA:

1.O professor confeccionará plaquinhas com símbolos da mão positivo e 
negativo, na quantidade de alunos da turma;

2.O Professor escreverá frases sobre valores e verdade, em faixas coloridas, 
como: 

• Eu respeito os meus pais;
• Eu respeito os mais velhos;
• Não tenho paciência com os mais velhos;
• Eu respeito meus amigos;
• Sei ouvi com atenção aos outros;
• Não tenho paciência de escutar os problemas dos outros;
• Acredito em Deus!
• Não acredito em Deus!
• Tenho Fé;
• Pratico uma religião;
• Acredito na vida após a morte;
• Tenho medo da morte;
• Não tenho medo da morte;
• Tenho superstições;
• Sempre quero que as pessoas respeitem minha opinião;
• Nem sempre respeito os outros.

3. Pedir que os Alunos fiquem em um grande círculo;
4. O Professor entregará para cada aluno duas plaquinhas, uma com o sinal 

positivo e a outra com sinal negativo;
5. O Professor colocará uma frase por vez no quadro, e pedirá em seguida 

que cada estudante mostre a plaquinha correspondente a sua resposta;
6. O Professor registrará com fotografia a cada exposição da resposta do 

grupo;
7. Ao final o Professor sugere que se abracem uns aos outros registrando 

também esse momento;
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CONCLUSÃO

Professor e Alunos assistirão a um vídeo com os registros da Atividade 
realizada para que os estudantes possam observar como todos pensam e agem, 
levando a refletir se convivem harmoniosamente com outros colegas. Dessa for-
ma poderão fazer uma análise coletiva do grupo ao qual convivem, e se podem 
contribuir para melhorar ainda mais essa convivência. Nesse caso, eles vão ver se 
estão abertos a aceitar e respeitar a opinião, os valores e as verdades dos outros, 
sem necessariamente concordar com eles. 

RECURSO NECESSÁRIO

• Computador
• Data Show
• Papel Cartão
• Cartolina
• Palitos de Crepe
• Tesoura
• Cola
• Fita Gomada
• Régua
• Pinceis Coloridos

PRÁTICAS PEDAGÒGICAS - 03

TEMA: DIFERENÇAS CULTURAIS E RELIGIOSAS

OBJETIVO: Identificar através de apresentação de slides os símbolos religiosos, 
adereços e vestimentas de cada religião de forma lúdica respeitando as diferenças 
com suas virtudes, limites e peculiaridades.

ATIVIDADES 

METODOLOGIA:

1. O educador proporcionará aos estudantes slides com a temática estudada;
2. O docente organizará a sala em círculo para apresentação dos slides, os quais 

trarão imagens dos diversos símbolos, das vestimentas, adereços de várias religiões;
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  3. O professor confeccionará os quebra cabeças na quantidade dos grupos 
para a realização da dinâmica;

   4. Cada grupo de aluno se organizará para a montagem do quebra cabeça, 
sendo que será estipulado pelo professor um tempo limite para essa ação; 

   5. Ao finalizar a montagem o grupo de alunos deverá explicar sobre a 
imagem apresentada no quebra cabeça; 
   
CONCLUSÃO

O professor observará cada grupo atentamente para verificação do conheci-
mento dos alunos após a montagem do quebra cabeça e a explicação do mesmo. 
Observando se estes conseguem diferenciar, identificar, respeitar e aceitar as di-
ferenças culturais e religiosas. Além de proporcionar aos estudantes um momento 
de interação, descontração e diversão dentro do contexto estudado.

RECURSO NECESSÁRIO

• Computador
• Data Show
• Envelope grande
• Papelão
• Gravuras
• Cola
• Tesoura
• Régua

PRÁTICAS PEDAGÒGICAS - 04

TEMA: RESPEITO À VIDA RELIGIOSA

OBJETIVOS: Proporcionar aos Alunos a vivência de uma determinada Religião 
através de uma participação durante uma cerimônia religiosa na igreja ou templo 
da mesma, para que possam conhecer na sua prática elementos específicos desta.
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ATIVIDADES 

METODOLOGIA:

1. Organizar a turma em cinco grupos;
2. Informar aos estudantes que nessa atividade, iremos fazer uma visita em 

lócus para ver a realidade das Religiões praticadas em nossa cidade;
3. Realizar o sorteio da Religião a ser visitada por cada grupo no momento 

da cerimônia religiosa;
4. Depois do sorteio, cada grupo fará uma pesquisa na internet ou livros 

sobre a Religião, para conhecer um pouco dessa, antes da visita;
5. O Professor entrará em contato com o responsável pelas Religiões da 

cidade solicitando a autorização do mesmo, para que o grupo possa participar da 
cerimônia religiosa, com data marcada, informando ao responsável, a finalidade 
da visita ao templo/igreja/terreiro, pedindo a autorização para fazer o registro 
através de fotos ou vídeos desse momento histórico para os alunos e professor. 
Deixando claro que será uma participação respeitosa de todo grupo;

6. Na data marcada o grupo de alunos acompanhados por Professores estão 
presentes para assistir/participar da cerimônia religiosa;

7. Os Alunos deverão assistir e observar com atenção cada detalhe, com 
todo respeito ao local e evento no qual estão participando. 

CONCLUSÃO

Depois que cada grupo participar da cerimônia religiosa, será organizado 
em sala de aula, a apresentação de cada grupo para os demais. Onde cada equipe 
fará a apresentação oral com recursos de imagens registradas na vista in loco de 
cada igreja, terreiro ou templo visitado. Nessa oportunidade, cada grupo apresenta 
sua opinião sobre a experiência vivenciada, assim, todos terão acesso ao material 
que foi pesquisado, e os Alunos poderão compreender o quanto é importante res-
peitar/conhecer/aprender sobre as diferentes religiões, não implicando dizer que 
precisamos acreditar em seus valores e crenças, mas sim respeitá-los com suas 
peculiaridades.



33

RECURSO NECESSÁRIO

• Igreja/Templo/Terreiro
• Computador
• Internet
• Celular

PRÁTICAS PEDAGÒGICAS - 05

TEMA: PRÁTICAS RELIGIOSAS

OBJETIVOS: Conhecer e estudar as diversas religiões praticadas em nossa ci-
dade com o intuito de aprender um pouco sobre elas, e respeitá-las independente-
mente de sua crença.  
                 
ATIVIDADES 

METODOLOGIA:

1. Estimular a curiosidade dos Alunos através de uma pesquisa sobre práti-
cas religiosas;

2. Dividir a turma em grupos para que cada um pesquise como funciona no 
cotidiano a prática religiosa de cada religião;

3. Sortear as religiões a serem pesquisadas por cada grupo;
4. Orientar que cada grupo traga para feira elementos que fazem parte da 

prática religiosa de cada uma delas, como: vestimentas (se possível caracterizar 
os participantes), objetos e itens religiosos como (livros, terços, velas, imagens de 
santos, músicas, fotografias), tudo que possa enriquecer a feira;

5. A feira será no pátio da escola, assim, todo corpo decente e discente par-
ticipará, respeitando cada religião com suas diferenças e costumes;

6. As equipes terão a sua disposição uma barraca no pátio da escola onde vão 
expor seus achados e receberão a comunidade escolar para avaliação e premiação 
da equipe que tiver melhor desempenho. Temos como critérios para avaliação: 
a fidelidade da religião em sua caracterização, postura respeitosa dos alunos ao 
apresentar a religião proposta, como também a exposição oral do conhecimento 
sobre a religião pesquisada.
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CONCLUSÃO

Alunos e Professor farão em um momento seguinte uma avaliação coletiva 
da participação de todos na feira, destacando o conhecimento adquirido de cada 
religião, bem como o desempenho dos mesmos na organização e apresentação 
dos trabalhos, onde eles demonstraram sua capacidade para o empreendedorismo 
o qual vão levar para toda sua vida. 

RECURSO NECESSÁRIO

• Barraca
• Pátio da Escola
• Roupas
• Imagens/Quadros de Santos
• Velas
• Castiçais
• Bíblias
• Terços
• Incensos
• Jarros
• Toalhas
• Tapetes
• Colares
• Computador
• Microfones
• Caixa de Som
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Frente aos desafios que são postos para a Escola Pública, tanto na sua di-
mensão teórica quanto prática, considerando aqui a complexidade que envolve o 
Ensino Religioso Escolar com ênfase nas Ciências das Religiões esta Cartilha de 
natureza didático-pedagógica vem se constituir o apoio necessário aos docentes 
do ER, e por sua vez representa também a expressão do respeito e dedicação desta 
pesquisadora aos mestres, coordenadores, diretores, e estudantes das mais diver-
sas crenças e tradições religiosas, que serão por ela contemplados. 

Essa iniciativa, fruto de um mestrado profissional, não é suficiente para a 
efetivação da atual e relevante proposta para o ER, caso não haja a efetiva contri-
buição e engajamento de professores, gestores, supervisores, coordenadores, toda 
comunidade escolar. Contudo, é uma grande iniciativa que converge com a base 
legal curricular para o ER ao considerarmos a BNCC. Nesse sentido, a Cartilha 
foi construída pautada numa base teórica e reflexiva, pontuando as temáticas fun-
damentais para a abordagem sobre o fenômeno religioso, os quais não poderíamos 
esquecer, de destacar os valores da democracia, da paz e da convivência harmo-
niosa no respeito aos direitos humanos e à diversidade cultural e religiosa. 

A Cartilha é como um presente embalado com amor, trazendo o laço da 
dedicação, e vem reunindo propostas de ensino-aprendizagem, teórica e prática, 
que valoriza a cultura da diversidade religiosa, o multiculturalismo, sobretudo, a 
valorização da humanidade: o eu e o outro, o nós! Qual, então o objetivo desta 
Cartilha? Ela pretende subsidiar didática e pedagogicamente os professores do ER 
no dia a dia da sala de aula, possibilitando que ambos, docentes e discentes, sejam 
agentes partícipes do processo de ensinar e aprender, de forma a destacar o que 
pode ser realizado ativamente, com criatividade e curiosidade. 

Assim, buscamos apresentar planejamentos para auxiliar o professor, de 
modo que promovam a construção do conhecimento sobre o objeto de estudo do 
Ensino Religioso que é o fenômeno religioso, o que por sua vez, permitirá a ela-
boração de sentidos e significados que façam refletir sobre a identidade da cons-
trução social, e trajetória de fé.  

O que esperar da Escola Pública frente aos subsídios oferecidos nesta Car-
tilha? Almejamos que ela seja o espaço democrático e pluralista, uma trincheira 
contra todo o tipo de preconceito, discriminação e de fundamentalismo religioso, 

CONCLUSÃO
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pois, muitos são os caminhos de Deus, e acredita-se que eles sejam humanitários 
e igualitários. 

Nossa Cartilha está fundamentada nas Ciências das Religiões, e na BNCC, 
que respeita todos os tipos de crenças e atividades religiosas, fortalecendo uma 
prática pedagógica sem proselitismo. 

O que podemos reforçar ao(a) professor(a) de Ensino Religioso? Recomen-
da-se, portanto, o uso das Metodologias apontadas pela BNCC por acreditarmos 
que são capazes de fazerem um diferencial nas práticas educativas/formativas. 
Que façam das atividades propostas um exercício contínuo a fim de juntos mini-
mizarmos “o esvaziamento” de nossas aulas, bem como as dificuldades encontra-
das por nossos alunos. Outra recomendação, que consideramos importante para 
o(a) professor(a) de Ensino Religioso, é que nunca desista, não se limite, jamais 
se abale frente aos desafios que lhes são postos, também, não ouçam as vozes que 
diminuem ou desprezam tão belo e essencial componente curricular para a educa-
ção de crianças, jovens e adultos.
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4 

ANEXO 01:

PROPOSTA CURRICULAR PARA O ENSINO RELIGIOSO 
CONFORME A BNCC - (1º ao 5º ano)
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QUAL É A PROPOSTA CURRICULAR TRAZIDA PELO ENSINO 
RELIGIOSO FRENTE ÀS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES?

Um dos grandes desafios da escola atual e da disciplina de Ensino Religio-
so contemplado pelas Ciências das Religiões é deixar a prática de doutrinação 
(catequeses e teológico), para a construção e consolidação do respeito à diversi-
dade cultural e religiosa. A proposta pedagógica da escola está prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e tem como objetivo principal garantir a 
autonomia das instituições de ensino no que se refere à gestão de suas questões 
pedagógicas. Na prática, trata-se de um documento que define a linha orientado-
ra de todas as ações da escola, desde sua estrutura curricular até suas práticas de 
gestão. É um documento que define a linha orientadora de sua estrutura curricular 
que norteia e fundamenta as práticas pedagógicas dos professores do Ensino Re-
ligioso. 

Diante desses pressupostos, traçamos algumas observações que achamos 
pertinentes: o Orientador da Aprendizagem deve avaliar os seus alunos qualitati-
vamente apontando a nota em uma ficha que servirá de motivação na participação 
das atividades propostas, equiparando a disciplina do ER com as demais, como 
também, o Docente deve se atentar que todas as religiões devem ser exploradas 
de maneira imparcial, para que ao final, o aluno tenha plena liberdade de escolha 
e, ainda, respeite a opção do próximo, e para que isso aconteça, o professor deve 
se atentar em colocar em prática as habilidades que a BNCC propõe.

PROPOSTA CURRICULAR ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL -I ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS,

OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADESENSINO 
RELIGIOSO – 1º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

Identidades e alteridades
O eu, o outro e o nós
Imanência e transcendência

Manifestações religiosas
Sentimentos, lembranças, memórias e 
saberes

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394compilado.htm
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HABILIDADES

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o 
outro e o nós. 

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identifi-
cam e os diferenciam.

(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de 
cada um. 

(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida.

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e sa-
beres de cada um.

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifes-
tam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços.

                               
ENSINO RELIGIOSO – 2º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

Identidades e alteridades

O eu, a família e o ambiente de convi-
vência
Memórias e símbolos 
Símbolos religiosos

Manifestações religiosas Alimentos sagrados

HABILIDADES

(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços de convivência. 

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em va-
riados ambientes de convivência.

(EF02ER03) Identificar as diferentes formas de registro das memórias pes-
soais, familiares e escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...). 

(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de con-
vivência.

(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distin-
tas manifestações, tradições e instituições religiosas.
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(EF02ER06) Exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes 
culturas, tradições e expressões religiosas. 

(EF02ER07) Identificar significados atribuídos a alimentos em diferentes 
manifestações e tradições religiosas.

ENSINO RELIGIOSO – 3º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

Identidades e alteridades Espaços e territórios religiosos

Manifestações religiosas
Práticas celebrativas 

Indumentárias religiosas

HABILIDADES

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religio-
sos de diferentes tradições e movimentos religiosos. 

(EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de 
realização das práticas celebrativas.

(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, 
festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas. 

(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante do 
conjunto das manifestações religiosas de diferentes culturas e sociedades.

(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, 
pinturas corporais) utilizadas em diferentes manifestações e tradições religio-
sas. 

(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das 
identidades religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

Manifestações religiosas
Ritos religiosos 

Representações religiosas na arte

Crenças religiosas e filosofias de vida Ideia(s) de divindade(s)

HABILIDADES

(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, esco-
lar e comunitário. 

(EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e 
tradições religiosas. 

(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos gru-
pos religiosos (nascimento, casamento e morte). 

(EF04ER04) Identificar as diversas formas de expressão da espiritualidade 
(orações, cultos, gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes tradições 
religiosas.

(EF04ER05) Identificar representações religiosas em diferentes expressões 
artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), re-
conhecendo-as como parte da identidade de diferentes culturas e tradições 
religiosas.

(EF04ER06) Identificar nomes, significados e representações de divindades 
nos contextos familiar e comunitário. 

(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes 
manifestações e tradições religiosas. 

ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de vida
Narrativas religiosas 
Mitos nas tradições religiosas 
Ancestralidade e tradição oral
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HABILIDADES

(EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes 
culturas e tradições religiosas como recurso para preservar a memória.

(EF05ER02) Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições 
religiosas. 

(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos 
de criação (concepções de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida e 
morte).

(EF05ER04) Reconhecer a importância da tradição oral para preservar me-
mórias e acontecimentos religiosos. 

(EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosida-
des indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outras. 

(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e pre-
servação da tradição oral. 

(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a mo-
dos de ser e viver.
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incluiu o 
Ensino Religioso como área de conhecimento na escola públi-
ca. Isso mostra que, mais do que uma exigência documental, 
essa inclusão é uma necessidade. No entanto, nós adultos não 
temos como ensinar algo sem antes aprendermos.

O Fascículo o qual denominei de Cartilha Educativa do 
Ensino Religioso à luz das Ciências das Religiões alinhada a 
BNCC subsidiando o(a) professor(a) no Fundamental –I (1º ao 
5º ano), é uma pequena contribuição que tracei para todos que 
fazem parte da Educação especialmente para você professor(a) 
e seus alunos(as) para que possa entender melhor esse compo-
nente curricular Ensino Religioso escolar. 

Aceitando, então, esse desafio de trabalhar o Ensino Reli-
gioso escolar de acordo com a nova BNCC de 2018. Portanto, 
essa Cartilha vem representar, em forma de um produto do 
mestrado profissional em Ciências das Religiões.
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