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Turno: Manhã, tarde e 
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Disciplina: Ensino Religioso Professor: Gildemar Carga 
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PLANO DE DISCIPLINA
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PERÍODO ESCOLAR CONTEÚDOS BÁSICOS

1º BIMESTRE A diversidade cultural e religiosa: as culturas e
tradições religiosas, a matriz ocidental, oriental,
africana e indígena.
Os símbolos religiosos os mitos, o profano e o
sagrado.
As práticas religiosas e a nova era.
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PERÍODO ESCOLAR CONTEÚDOS BÁSICOS

2º BIMESTRE Religiosidade popular, costumes, festas religiosas.

•A relação fé, sociedade e política: a fé como
instrumento de mudança, as formas de organização
social advinda da fé como projeto de vida digna e
justa.
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PERÍODO ESCOLAR CONTEÚDOS BÁSICOS

3º BIMESTRE A fé como instrumento de cidadania e de participação
política e ética.

Fé, política e cidadania.

•Os valores e atitudes: amor e liberdade, verdade e justiça,
perdão e humildade, oração e diálogo com Deus.
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PERÍODO ESCOLAR CONTEÚDOS BÁSICOS

4º BIMESTRE Relacionamento de amor, esperança.
Relacionamento de amor e compromisso com a
família.

Respeito, autoestima, criatividade, livre arbítrio.
Testemunho, fé e vivência.

Valores da vida – humildade liderança, direitos,
valores e deveres, compromisso, tolerância, etc.
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É uma disciplina de natureza inter-religiosa
assegurada à consulta de todos as crenças

É uma disciplina que visa a formação integral
do educando na busca e na necessidade de
Deus

Incentiva a vivência de valores que
favoreçam as relações interpessoais mais
humanas e fraternas
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Seu objetivo é mostrar a relação com o sagrado.

Encontro adaptado à maneira como cada religião percebe
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Não é aula de catequese e nem escola dominical, mas sim
disciplina que faz parte da grade curricular da escola.
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Assegurado no ensino fundamental ( Art. 210 § 1º)
Assegurado no ensino médio (Art. 209 § 1º)
 LDB – Lei de Diretrizes Básicas na Educação – nº 9.394/96 –

Estabelece as Diretrizes Curriculares do ensino fundamental e
define a Educação Religiosa como uma das dez áreas do
conhecimento...

De matrícula facultativa, é parte integrante da formação do
cidadão...
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Antes de estudar religião e religiões em sala de aula:

a) O que é religião para mim?

b)Que espaço ocupa a religião em minha vida?
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DATA: 

1. O que é Transcendência?

2. Quem é o Transcendente?

3. Que relação tem transcendência e fé?



É a capacidade de superar os limites normais e pode ser 
atribuída a entes de diversas naturezas.

DEUS é 
transcendente

Tem condição espiritual de ente 
exterior e superior ao mundo e à 

realidade humana
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Ser humano também busca a transcendência, quando
tenta superar a barreira do desconhecido;

Como se sabe, o ser humano é questionador por
natureza, sobretudo no que diz respeito à sua origem, à
sua criação e à existência no mundo
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 As religiões procuram responder a esses questionamentos, posto

que, de modo geral, é somente no Transcendente e sobrenatural,

a quem chamamos DEUS; que encontramos respostas para a

inquietação propiciada pela sua inerente curiosidade quanto à

criação humana e também quanto a outros questionamentos:



• Quem é o 
criador?

• De onde 
surgiu?

Cada cultura religiosa busca responder não
apenas quanto à origem humana na terra,
mas também quanto à origem do Criador.
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