
 
ENSINO RELIGIOSO 

 
Este material é para subsidiar o trabalho do Professor de Ensino Religioso, com a finalidade de formar as pessoas no contexto da 
fé e vida cidadã. O Seu principal objetivo é que o aluno se torne uma pessoa esclarecida quanto à diversidade religiosa presente 
no Brasil e no mundo, e dessa forma, aprenda a respeitar os outros nas suas diferenças e a conviver, respeitosamente, com 
pessoas de diferentes religiões e culturas. 
Conteúdos Encaminhamento Metodológico 
Motivação Iniciar a aula, perguntando para os alunos: O QUE É MOTIVAÇÃO E O 

QUE É DESMOTIVAÇÃO? Escrever no quadro o que dizem etc... 
 

Conhecer a si mesmo  Dar a todos os participantes uma oportunidade de fazer um feedback de 
sua vida. 
Todos poderão expressar suas vivências e sentimento ao grupo; 

Família Refletir sobre a constituição da família, desenhar, fotografar 
representando artisticamente como é uma família em momentos que 
estão juntos. 

Quem é o outro Somos diferentes um dos outros, a criança descobrindo a presença do 
outro em sua vida, passa a sentir-se mais segura, confiante, 
perseverante e capaz de amar. 

A parábola do perdão Trabalhar com os alunos a questão do Perdão. Pode-se inclusive refletir 
sobre a oração do Pai-nosso, de modo especial a frase “Perdoai as 
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido”.  
Quem ama perdoa. Mas, quantas vezes devemos perdoar? Foi o que o 
Apóstolo Pedro perguntou certa vez a Jesus. 
 

Respeito as diferenças O professor separa os alunos de dois em dois e os orienta para que, ao 
sinal dado os companheiros virem-se de costas um para o outro, 
fazendo, em si mesmo, alguma alteração. Então deverão voltar-se um 
para o outro e descobrir  no colega, qual foi à modificação que o mesmo 
realizou. 
 Ao final, o professor destaca para os alunos a importância de se 
perceber no outro a diferença. 

 
Violência Fazer  reflexão sobre  o tema e pedir ao alunos que relacione os tipos de 

violência presente em nosso meio  e questionar como podemos evitar? 



Estatuto da criança e do Adolescente Apresentar aos alunos o Estatuto, fazer comentários e relacionar com os 
acontecimentos do dia a dia. 

Abecedário das Drogas  Refletir com os alunos Sobre o  grande mal que as drogas 
desencadeiam  na vida do ser humano. 

A vida eu destruo, 
 

Burro, quem acredita que possa melhorar sua vida. 
Como são ingênuas as pessoas que me consomem! 
Destruição, causo à vida das pessoas. 
Errado é oferecer-me a um amigo 
Faço coisas horríveis, causo danos à sua mente. 
Grandes problemas, este é o meu lema. 
Homens bons e sábios previnem os outros contra mim. 
Imensamente arrependidas e deprimidas ficam as pessoas. 

Já é hora de você se conscientizar que sou um mal à sua vida. 
Lentamente vou acabando com sua felicidade. 
Morte e desespero, não fico satisfeita. 
Nunca acredite em mim. Posso ser o seu fim. 
Onde passo ficam sinais de pessoas infelizes. 
Pessoas que nunca encontrarão seu caminho 
Quem vive sem mim, alcança a verdadeira felicidade. 
Rancor, angústia, infelicidade, morte são meus sinônimos. 
Saber se amar é não me usar. 
Tudo de ruim acontece a você; 
Uma vida melhor pra você é prevenir-se. 
Viver em paz? Nunca vou deixa-lo em paz. 

Xingar-me de nomes feios, não me  importo! 
Zangadas e nervosas as pessoas  procuram se livrar de mim, mas quem 

me usa uma  vez, dificilmente vai se ver livre de mim... 

 
 

Amar o próximo? Como? Mostrar aos educando, o valor do amor a si mesmo e, acima de tudo, o 
amor ao próximo no relacionamento que temos  na Escola, na nossa 



comunidade e na nossa família. 
Você sabe quem é o seu próximo e porque deve amá-lo? Muitas 
pessoas não sabem como é importante amar o próximo. Pensam apenas 
em si mesmas, vivem em torno dos seus próprios egos. Mas a melhor 
maneira de demonstrar amor ao Senhor é amando o próximo. 

A palavra de Deus diz: “Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e 
vir seu irmão passando necessidade e fechar-lhe o seu coração, como 
pode permanecer nele o amor de Deus” (João 3,17). 
 

Eu tenho Valor Levar os alunos a fazerem uma reflexão sobre o seu papel dentro da 
escola, da família e da sociedade. Deixá-los falar, quando forem 
responder ás questões. No final, o professor faz o fechamento. 
 Trabalhar com os alunos em dupla, para um auxiliar o outro na 
elaboração correta do texto. A seguir, fazer uma reflexão sobre a 
COOPERAÇÃO, em todos os âmbito de convivência humana. 
 

Valorizando a vida Desenvolver atitudes de tolerância, respeito e aceitação das diferenças e 
semelhanças, a partir do diálogo e da convivência. 
SENSIBILIZAÇÃO: Música “Você é meu irmão” (Pe. Zezinho)  
             Procuro alguém que cante 

Comigo esta canção 
Que saiba repartir 
Comigo o coração 
Que saiba dizer “sim” 
Que saiba dizer “não” 
Que diga “sim” à vida 
Mesmo quando ela diz “não”. 
Eu quero um companheiro  
Que me aceite como irmão. 
Você é meu irmão. (bis) 
Você, você, você é meu irmão. 
Ao longo do caminho, eu faço uma oração 
 Que é feita de esperança que vem do coração 
Eu quero um companheiro  que me aceite como irmão. 

OBSERVAÇÃO-REFLEXÃO-INFORMAÇÃO  
 



As práticas religiosas na vida das pessoas Conhecer alguns rituais significativos em diferentes culturas religiosas, 
percebendo como o ser humano sacraliza o gesto, o tempo e o 
espaço.Compreender a importância dos rituais na vida das pessoas. 

Organizar a sala em círculo, solicitando aos alunos que comentem sobre 
os rituais que já presenciaram em suas comunidades religiosas. 

Comentários: A vida é vivida por meio de um grande ritual. Cada um 
realiza o seu ritual diário ao se preparar para a escola ou para fazer uma 
viagem. 

Os rituais religiosos são cerimônias compostas por uma série de ritos 
(gestos simbólicos). 

Propor leitura de textos sobre rituais. 

O que estraga a vida Montar um quadro comparativo do Bem X Mal, questionar e refletir com 
os alunos a  Moral Ética de sua vivência na sociedade e na família. 

Conhecendo as tradições de nossa comunidade Conhecer os diferentes grupos religiosos, presentes na realidade 
próxima, tendo em vista a construção de um painel que proporcione o 
entendimento das diferenças e do respeito ao outro. 

Sensibilização 
Ao som de uma música instrumental, solicitar aos alunos que fechem os 
olhos ao som de uma música instrumental. Em seguida, o professor 
orienta para que imagine que está  andando...Numa estrada, um 
caminho que o leva a um jardim... Veja as árvores, os pássaros, as 
flores, sinta os raios do sol, sinta a alegria de estar nesse jardim. 
Caminhando, podemos avistar logo à frente o nosso lugar sagrado, o 
lugar que escolhemos para o encontro com as pessoas que 
compartilham da mesma crença. Como é esse lugar? O que você vê? O 
que tem lá? O que você faz? O que pensa? Como se sente? Esse é o 
seu lugar sagrado, com tudo o que ele tem de bom. Agora, abra os olhos 
e...Vamos voltar e trazer aqui.  
Representar, através de desenho, o espaço visitado. 
- Expor os desenhos de cada aluno, solicitando que comentem sobre o 
espaço sagrado representado: Como é? O que tem? E o que se faz 
nesse lugar? 

Superando os preconceitos e aprendendo a arte do conhecimento Refletir e vivenciar valores que favoreçam a convivência com as 
diferenças, analisando os elementos básicos que compõem o fenômeno 



religioso nas diferentes tradições religiosas. 
Se olharmos com mais atenção para o mundo que nos cerca, vamos 
perceber a riqueza das diferenças dos seres na natureza. Cada ser, seja 
pessoa, animal, árvore, rio, estrela, montanha, flor ou pedra, possui suas 
próprias características e sua própria essência. A isso chamamos de 
singularidade, pois cada um é único no Universo, é singular, não existe 
um outro totalmente semelhante ou igual, embora muitos possam ser 
parecidos, ainda assim há detalhes que os tornam diferentes uns dos 
outros. 
 Vivemos num mundo de diversidade. A diversidade torna o nosso 
mundo rico e variado. Querer que todos sejam iguais, empobrece o 
nosso modo de viver, limitando a possibilidade da criatividade, da 
expressão, do novo e do diferente. 
 

Aprendendo a orar 
 

Através dessa aula, o professor deve ensinar os alunos que existem 
diversas maneiras de se interligar com Deus através da oração.  
Todas as coisas essenciais da vida são passíveis de serem aprendidas. 
A oração é uma delas. Até mesmo os discípulos pediram a Jesus: 
Ensina-nos a orar!. Sendo assim, como orar e tornar a oração um hábito 
na vida? Isso pode acontecer com você. Se já não aconteceu. Além do 
mais, qualquer arte – e a oração é também uma arte – pode ser 
aprimorada infinitamente. 

Mensagem para reflexão Fazer com que os alunos, antes de criticar o seu coleguinha, vendo seus 
defeitos,  primeiramente faça uma análise de sua vida e veja primeiro as 
suas falhas, pois o próprio Jesus nos diz “Tire primeiro a trave quem tem 
em seu olho, antes de ver o cisco que tem no olho do teu próximo”. 
 

 
Cuide bem de você mesmo 

Procure ocupar-se com coisas que lhe tragam satisfação e bem-estar.  

Crie momentos de paz e tranquilidade para sentir dentro de você o poder 
da vida e do amor.  

Aprecie e respeite a natureza, contemple as árvores, as flores, 
ouça com atenção o canto dos pássaros. 

 Respeite as pessoas como elas são. procure compreendê-las, 
seja amigo e companheiro.  

Anime-se, tenha coragem para mudar e ser mais responsável, 



faça com boa vontade o que precisa ser feito.  

acenda a sua luz interior e espalhe seu redor as sementes de 
amor e compreensão.  

 
Caráter Refletir com os educandos o valor do caráter e da personalidade do ser 

humano, em seus atos e suas atitudes. 
Você é um jovem de caráter? 
Já percebeu como as pessoas de caráter são estimadas, valorizadas e 
servem de modelo para a nossa conduta? 
Noutras ocasiões, talvez, tenha ouvido comentar 
 “Ele é um mau caráter”. 
Pessoas de mau caráter causam muitos problemas para si mesmas e 
para os outros. Ninguém gosta de conviver com pessoas assim. 
 Mas o que vem a ser caráter? 
 

Analisando Você Através de questionamentos, fazer uma reflexão com os alunos sobre o 
medo, ódio, ciúme, inveja, fingimento, inconstância. 

1. VOCE TEM MEDO? 
Da morte, de ser pobre, de ser rico, de ser traído, de ser fraco, de ser 
feio, de ser tímido, de ficar doente, de ficar sozinho, da vida, de ter 
inimigos, de cobra, de escuro, de defunto, de que se torne público algum 
segredo seu, de mulher muito avançada, de cirurgia, de anestesia, de 
envelhecer, de andar de avião, de água, de rio, do mar, de ficar inválido, 
de altura, de ficar impotente,de perder alguém da família, de ser mal 
interpretado, de magoar os outros, de ser prejudicado, de cemitério, de 
amar, de separação conjugal, do futuro, de não ser amado, de policia, do 
fogo, de engordar, de passar fome, de não ser querido, de não ser 
aceito, de ficar solteiro, de ser abandonado, de brigas, de temporal, de 
fazer dívidas, de animais, de chuva, de fantasmas, de ver sangue, da 
noite, do entardecer, do dentista, de certas cores, da faca, de revólver, 
de multidão, de ficar com pessoas doentes, de não andar mais, de 
dormir, de  relâmpagos, de ficar invalido surdo, cego...etc. 
 

Ritos e rituais das tradições religiosas - Levar os alunos a uma sala diferente da habitual, para ouvirem uma 
música e, a partir dela, representar com gestos e palavras, os 



sentimentos despertados pela  mesma O professor vai anotando no 
quadro as palavras escolhidas. 
OBSERVAÇÃO- REFLEXÃO - INFORMAÇÃO 
Inicia-se uma conversação com os alunos: 
- Vocês observaram como estamos hoje? 

- Foi diferente dos outros dias? 
- Qual a diferença? 
- O que você faz desde o momento em que acorda? 
- Quais são seus hábitos diários em casa, na escola e em outros 

locais? 
- Conceituar com alunos sobre o que é Rito e Rituais, partindo 

das atividades desenvolvidas na Sensibilização  e Reflexão;  
 

Compromisso de vida Elaborar coletivamente, em papéis ou cartolinas, uma lista de valores 
humanos que apontem atitudes que nos ajudam a conviver 
harmoniosamente com pessoas de diferentes religiões e culturas. Expor 
os cartazes na sala. 
 

As pessoas têm diferentes idéias sobre o transcendente 
 

oi amiguinho!   

Dê uma olhada à sua volta, somos tão diferentes uns dos outros, não é? 
diferentes fisicamente, socialmente, pensamos diferente, agimos 
diferente... e olhe só, temos idéias diferentes sobre o transcendente 
(Deus). Uns pensam nele como luz, como caminho, como amor, como 
vida, outros como alguém que está sempre vigiando, outros ainda como 
uma força que está presente em toda a natureza. 

e você, que idéia faz do transcendente? 

Represente sua idéia num desenho no retângulo abaixo ou num poema, 
depois compartilhe com os colegas a sua idéia. 

 
 
 


