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APRESENTAÇÃO

Prezados(as) Educadores(as)!

É com muita satisfação que lhes apresentamos o Currículo oficial do Sistema

de Ensino de nosso município.

Esse Currículo segue as normas legais estabelecidas pela Base Nacional

Comum  Curricular  (Parecer  CNE/CP  nº15/2017)  e  Referencial  Curricular  Gaúcho

(Resolução CEED/RS nº 345/2018) e está organizado de modo a contemplar os preceitos

da Educação Integral  para o fomento do desenvolvimento,  nos(as) educandos(as),  das

Competências, das Habilidades, das Atitudes e dos Valores imprescindíveis no contexto da

Educação do Século XXI.

Portanto,  o  escopo  desse  Currículo  consiste  em  oferecer  às  escolas

elementos palpáveis para a plena implementação da Base Nacional Comum Curricular e

do Referencial Curricular Gaúcho.
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● Etapa: Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º Ano)

● Grupo de trabalho: Ensino Religioso 

● Participantes:

1 Claudia Smuk da Rocha

2 Edimarla da Silva

3 Eunice Fátima Foppa

4 Raquel Dallagnol

5 Solange Marcia Florianowicz

● Assessoria Pedagógica: Impare Educação

● Correção e Formatação: Luciana Aparecida Tomazoni de Oliveira - SMEd

● Elementos Curriculares do Ensino Fundamental

O  Currículo  do  Ensino  Fundamental,  de  acordo  com  a  Base  Nacional  Comum

Curricular  (Parecer  CNE/CP  nº15/2017)  está  estruturado  de  modo  a  contemplar  os

seguintes  elementos  curriculares:  as  Áreas  de  Conhecimento,    passando  pelos

Componentes Curriculares até chegarmos nas Unidades Temáticas.

Serão  contemplados,  também,  as  Competências  Específicas  dos  Componentes

Curriculares,  os  Objetos  de  Conhecimento,  as  Habilidades  e  os  Conteúdos  de  cada

Unidade Temática.

Os Conteúdos apresentados neste Currículo servirão de suporte para a elaboração

dos Planos de Estudo/Trabalho dos docentes da rede de ensino.

I - Competências Gerais

II – Área do Conhecimento:

1 – Ensino Religioso
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I - COMPETÊNCIAS GERAIS

As dez Competências Gerais  da  BNCC se inter-relacionam e se  desdobram no

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica.  Nesse sentido, elas

se articulam na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na

formação de atitudes e valores.

01 O que é Valorizar  e  utilizar  os  conhecimentos historicamente construídos
sobre o mundo físico, social, cultural e digital.

Para que Para  entender  e  explicar  a  realidade,  continuar  aprendendo  e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.

02 O que é Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica,
a imaginação e a criatividade.

Para que Para  investigar  causas,  elaborar  e  testar  hipóteses,  formular  e
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com
base nos conhecimentos das diferentes áreas.

03 O que é Valorizar  as  diversas  manifestações  artísticas  e  culturais,  das
locais às mundiais.

Para que Para  fruir  e  participar  de  práticas  diversificadas  da  produção
artístico-cultural.

04 O que é Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital  –, bem como
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica.

Para que Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos  em  diferentes  contextos  e  produzir  sentidos  que
levem ao entendimento mútuo.

05 O que é Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica,  significativa,  reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares).

Para que Para  se  comunicar,  acessar  e  disseminar  informações,  produzir
conhecimentos,  resolver  problemas  e  exercer  protagonismo  e
autoria na vida pessoal e coletiva.

06 O que é Valorizar  a  diversidade  de  saberes  e  vivências  culturais  e
apropriar-se de conhecimentos e experiências.

Para que Para entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de
vida,  com  liberdade,  autonomia,  consciência  crítica  e
responsabilidade.

07 O que é Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis.
Para que Para  formular,  negociar  e  defender  ideias,  pontos  de  vista  e

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos,
a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

08 O que é Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-
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se.
Para que Cuidar  de  sua  saúde  física  e  emocional,  reconhecendo  suas

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar
com elas.

09 O que é Exercitar  a  empatia,  o  diálogo,  a  resolução  de  conflitos  e  a
cooperação

Para que Fazer-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos,  com  acolhimento  e  valorização  da  diversidade  de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas
e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10 O que é Agir  pessoal  e  coletivamente  com autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação.

Para que Tomar  decisões  com  base  em  princípios  éticos,  democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.

II - ÁREA DO CONHECIMENTO 

1. ÁREA DO CONHECIMENTO ENSINO RELIGIOSO

Competências específicas da área do conhecimento Ensino Religioso

As Competências Específicas, da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

1 Conhecer  os  aspectos  estruturantes  das  diferentes  tradições/movimentos
religiosos e filosofias de vida,  a  partir  de pressupostos científicos,  filosóficos,
estéticos e éticos.

2 Compreender,  valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de
vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.

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

4 Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de
ser e viver.

5 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.

6 Debater,  problematizar  e  posicionar-se  frente  aos  discursos  e  práticas  de
intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar
os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.
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1.1 Componente  Curricular Ensino Religioso

Competências Específicas

As Competências Específicas, do Componente Curricular Ensino Religioso, da Área

de Conhecimento Ensino Religioso são:

1 Conhecer  os  aspectos  estruturantes  das  diferentes  tradições/movimentos
religiosos  e  filosofias  de vida,  a  partir  de  pressupostos  científicos,  filosóficos,
estéticos e éticos.

2 Compreender,  valorizar  e  respeitar  as manifestações religiosas e filosofias de
vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.

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

4 Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser
e viver.

5 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.

6 Debater,  problematizar  e  posicionar-se  frente  aos  discursos  e  práticas  de
intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar
os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.

Unidades Temáticas do Componente Ensino Religioso

          1.1.1 Crenças Religiosas e Filosofias de Vida

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Crenças Religiosas e Filosofias
de Vida, do Componente Curricular Ensino Religioso, da Área do Conhecimento Ensino
Religioso são: 

1 Tradição escrita: registro dos ensinamentos sagrados

2 Ensinamentos da tradição escrita

3 Símbolos, ritos e mitos religiosos

4 Princípios éticos e valores religiosos

5 Liderança e direitos humanos
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6 Crenças, convicções e atitudes

7 Conhecer  os  aspectos  estruturantes  das  diferentes
tradições/movimentos  religiosos  e  filosofias  de  vida,  a  partir  de
pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.

8 Crenças, filosofias de vida e esfera pública

9 Tradições religiosas, mídias e tecnologias

10 Imanência e transcendência

11 Vida e morte

12 Princípios e valores éticos

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da Unidade Temática Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, do Componente Curricular

Ensino Religioso, da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Tradição
escrita: re-
gistro  dos
ensina-
mentos
Sagrados.

(EF06ER01) Re-
conhecer  o  pa-
pel  da  tradição
escrita  na  pre-
servação de me-
mórias, aconteci-
mentos  e  ensi-
namentos  religi-
osos.

(EF06ER02) Re-
conhecer e valo-
rizar a diversida-
de de textos reli-
giosos  escritos
(textos do Budis-
mo,  Cristianis-
mo,  Espiritismo,
Hinduísmo,  Isla-
mismo,  Judaís-
mo,  entre  ou-

(EF06ER01RS-1)
Identificar  e  valori-
zar  as  tradições
Religiosas  de  to-
dos  os  povos  que
compõem  a  histó-
ria  do  Rio  Grande
do Sul, ressaltando
suas  contribuições
para  a  educação
no Estado.

(EF06ER02RS-1)
Valorizar a diversi-
dade de textos reli-
giosos  presentes
nas  diversas  for-
mas religiosas (Pri-
mitiva,  Sapiencial,
Profética  e  Espiri-
tualista),  reconhe-
cendo-os como do-
cumentos  históri-

(EF06ER02ERE-1)
Reconhecer  que
nem todas as tradi-
ções religiosas pos-
suem  escritos  sa-
grados,  valorizando
a  tradição  oral  da
religiosidade  dos
povos  indígenas  e
dos  povos  africa-
nos.

• Tradição escrita na pre-
servação  da  memória,  dos
acontecimentos e dos ensi-
namentos religiosos;
• Textos sagrados do: Bu-
dismo,  Cristianismo,  Espiri-
tismo,  Hinduísmo,  Islamis-
mo, Judaísmo, entre outros;
• Histórias, lendas e mito-
logia dos povos indígenas e 
africanos.
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tros). cos e religiosos da
humanidade.

Ensina-
mentos da
tradição
escrita.

(EF06ER03) Re-
conhecer,  em
textos  escritos,
ensinamentos
relacionados  a
modos de  ser  e
viver.

(EF06ER04) Re-
conhecer que os
textos  escritos
são  utilizados
pelas  tradições
religiosas de ma-
neiras diversas.

(EF06ER05) Dis-
cutir como o es-
tudo e a interpre-
tação dos textos
religiosos  influ-

(EF06ER03RS-1)
Identificar os textos
sagrados das dife-
rentes  denomina-
ções  religiosas  a
partir de sua comu-
nidade.

(EF06ER03RS-2)
Conhecer  os  valo-
res  do  altruísmo,
do  respeito  e  da
ética,  a  partir  da
leitura e interpreta-
ção dos textos sa-
grados,  orações,
parábolas  e  cânti-
cos religiosos.

(EF06ER03RS-3)
Demonstrar  sensi-
bilidade,  solidarie-
dade,  empatia,
perdão e coopera-
ção  nos  aconteci-
mentos  do  cotidia-
no.

(EF06ER03RS-4)
Reconhecer  a  im-
portância  dos  tex-
tos  sagrados  na
Tradição  Religiosa
da família e da co-
munidade  em  que
está inserido.

(EF06ER05RS-1)
Comparar  e  anali-
sar  suas  vivências
e  experiências  do
cotidiano,  em con-

(EF06ER04ERE-1)
Buscar,  através  do
diálogo com anciãos
da  comunidade,  os
conhecimentos,  his-
tórias,  lendas e mi-
tologias  das  tradi-
ções religiosas orais
indígenas  e  africa-
nas.

• Textos  escritos  sagra-
dos: relação com os modos
de ser e de viver;
• Textos  escritos  e  suas
relações  com  as  tradições
religiosas;
• Interpretação dos textos
religiosos  e  suas  influên-
cias;
• Histórias, lendas e mito-
logia dos povos indígenas e
africanos.
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enciam os adep-
tos  a  vivencia-
rem  os  ensina-
mentos  das  tra-
dições  religio-
sas.

sonância- ou não -
com  os  princípios
éticos  e  morais
contidos nos textos
das diversas
Tradições  Religio-
sas.

Símbolos,
ritos  e  mi-
tos  religio-
sos.

(EF06ER06) Re-
conhecer  a  im-
portância  dos
mitos, ritos, sím-
bolos e textos na
estruturação das
diferentes  cren-
ças,  tradições  e
movimentos  reli-
giosos.

(EF06ER07)
Exemplificar  a
relação  entre
mito,  rito  e  sím-
bolo nas práticas
celebrativas  de
diferentes  tradi-
ções religiosas.

(EF06ER06RS-1)
Identificar a origem
e  significado  das
Tradições  Religio-
sas  existentes  na
comunidade  em
que está inserido.

(EF06ER06RS-2)
Identificar  e  des-
crever  os  diferen-
tes  conceitos  de
narrativas  sagra-
das.

(EF06ER06RS-3)
Narrar  e  comparti-
lhar  histórias  sa-
gradas  que  fazem
parte de sua cren-
ça, refletindo sobre
o significado ético/
moral  das  mes-
mas. 

(EF06ER07RS-1)
Conhecer  e  com-
parar os ritos de fé
e  simbologia  das
Tradições  Religio-
sas vivenciados no
contexto  em  que
está inserido.

(EF06ER07RS-2)
Identificar  e  des-
crever diferenças e
semelhanças entre
religião  e  religiosi-
dade.

(EF06ER07RS-3)
Identificar  e  com-
preender  o  signifi-
cado e origem das
festas  e  feriados
religiosos  presen-
tes na comunidade

(EF06ER07ERE-1)
Reconhecer  a  im-
portância da nature-
za na relação com o
divino dos povos in-
dígenas e africanos.

(EF06ER07ERE-2)
Identificar nos diver-
sos  grupos  religio-
sos  da  cidade  de
Erechim suas princi-
pais  festas celebra-
tivas.

• Símbolos,  ritos  e  mitos
religiosos:  crenças,  tradi-
ções  e  movimentos  religio-
sos;
• Relação  entre  mito,  rito
e símbolo nas práticas cele-
brativas de diferentes tradi-
ções religiosas;
• Principais  festas  cele-
brativas religiosas na cidade
de Erechim;
• Arte  africana  (pinturas,
esculturas  e  máscaras afri-
canas);
• Simbologia  e  grafismos
indígenas.
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que está inserido.

Princípios
éticos  e
valores re-
ligiosos.

(EF07ER06)
Identificar  princí-
pios  éticos  em
diferentes  tradi-
ções religiosas e
filosofias  de
vida,  discutindo
como podem in-
fluenciar  condu-
tas  pessoais  e
práticas sociais.

(EF07ER06RS-1)
Identificar  a  vida
como  valor  funda-
mental de todas as
matrizes religiosas.

(EF07ER06RS-2)
Respeitar as diver-
sas  manifestações
religiosas para que
haja a convivência
ética  e  o  respeito
mútuo.

(EF07ER06RS-3)
Identificar  atitudes
de  intolerância  e
elaborar  estraté-
gias  que  promo-
vam a convivência
harmoniosa.

(EF07ER06RS-4)
Conhecer  os  as-
pectos  estruturais
das  diferentes  tra-
dições e movimen-
tos religiosos, cos-
movisões e filosofi-
as de vida, a partir
de  pressupostos
científicos,  estéti-
cos e éticos. 

(EF07ER06RS-5)
Compreender  criti-
camente a relação
entre  fé,  razão  e
ética.

(EF07ER06ERE-1)
Identificar os aspec-
tos  estruturais  das
tradições  e  movi-
mentos  religiosos,
cosmovisões  pre-
sentes na cidade de
Erechim  seus  pres-
supostos estéticos e
éticos.

• Princípios éticos e valo-
res  religiosos:  influências
nas  condutas  pessoais  e
nas práticas sociais;
• Filosofias de vida.

Liderança
e  direitos
humanos.

(EF07ER07)
Identificar  e  dis-
cutir o papel das
lideranças  religi-
osas e seculares
na defesa e pro-
moção dos direi-
tos humanos.

(EF07ER08) Re-
conhecer o direi-
to à liberdade de

(EF07ER07RS-1)
Reconhecer  as
contribuições  das
Tradições  Religio-
sas e seus valores
éticos  e  morais
para  a  formação
das leis vigentes e
dos Direitos Huma-
nos,  em  especial
no RS.

(EF07ER08ERE-1)
Identificar  e  conhe-
cer a legislação so-

• Papel das lideranças re-
ligiosas;
• Direitos humanos;
• Direito  à  liberdade  de
consciência, crença ou con-
vicção;
• Legislações brasileiras e
suas  relações  com  a  tole-
rância religiosa;
• A liberdade de crença e
culto  religiosos  nas  Consti-
tuições brasileiras.
• Lei 1.390/1951
• Lei  Caó  (Lei  nº
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consciência,
crença  ou  con-
vicção,  questio-
nando  concep-
ções  e  práticas
sociais que a vi-
olam.

bre  o  racismo  pre-
sentes nas constitui-
ções  brasileiras
desde o período im-
perial.

7437/1985)
• Lei 10.639/2003

Crenças,
convic-
ções e ati-
tudes.

(EF08ER01) Dis-
cutir  como  as
crenças  e  con-
vicções  podem
influenciar  esco-
lhas  e  atitudes
pessoais e cole-
tivas.

(EF08ER01RS-1)
Pautar sua vida no
respeito  à  liberda-
de  de  crença  e
consciência  dos
demais.

(EF08ER01RS-2)
Analisar  as  diver-
sas Tradições Reli-
giosas,  sua  forma
de ver o mundo em
diferentes  aspec-
tos e como isso in-
fluencia suas atitu-
des.

(EF08ER01RS-3)
Identificar  as tradi-
ções  e  lendas
gaúchas,  que  são
permeadas  por
crenças,  como  o
Negrinho do Pasto-
reio,  M’Bororé,  o
Boitatá, a Noiva da
Lagoa e outras.

(EF08ER01RS-4)
Conhecer as mani-
festações  religio-
sas, seitas, filosofi-
as de vida,  signifi-
cativas na socieda-
de brasileira, enfa-
tizando as locais. 
(EF08ER01RS-5)
Conhecer aspectos
do  diálogo  entre

(EF08ER01ERE-1)
Conhecer  as  mani-
festações  religiosas
presentes na região
de  Erechim,  desta-
cando a cosmologia
dos  povos  indíge-
nas  da  região,  as
crenças trazidas pe-
los  povos  negros  e
imigrantes,  assim
como  as  estruturas
religiosas  contem-
porâneas  e  genui-
namente brasileiras.

• Crenças, convicções: in-
fluenciadores de atitudes;
• Princípios éticos de: filo-
sofias  de  vida,  manifesta-
ções e tradições religiosas.
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(EF08ER02)
Analisar  filosofi-
as de vida, mani-
festações  e  tra-
dições  religiosas
destacando seus
princípios éticos.

religião  e  ciência
ao longo da histó-
ria.

(EF08ER02RS-1)
Conhecer e respei-
tar as Leis que ga-
rantem o  direito  à
liberdade de cons-
ciência,  crença,  fi-
losofia e convicção
religiosa,  compa-
rando-as com suas
atitudes.

(EF08ER02ERE-1)
Conhecer,  identifi-
car  e  reconhecer  a
presença  dos  Afro-
Brasileiros  em  Ere-
chim,  suas  crenças
e práticas religiosas

Doutrinas
religiosas.

(EF08ER03)
Analisar  doutri-
nas das  diferen-
tes tradições reli-
giosas  e  suas
concepções  de
mundo,  vida  e
morte.

(EF08ER03RS-1)
Identificar  as  con-
cepções de vida e
morte contidas nas
diversas  filosofias
e Tradições Religi-
osas.

(EF08ER03RS-2)
Analisar os concei-
tos de finitude hu-
mana  e  transcen-
dência,  refletindo
sobre  o  valor  e  o
sentido da vida.

(EF08ER03RS-3)
Conhecer  e  des-
crever  em  que  se
constitui  o  sincre-
tismo religioso e as
formas de manifes-
tações  nas  Tradi-
ções Religiosas.

(EF08ER03RS-4)
Observar e compa-
rar  como  elemen-
tos  de  uma  Tradi-
ção  Religiosa  são
ressignificados  em
outra,  através  do
Sincretismo.  (Ex.:
Nossa  Senhora
dos  Navegantes  e
Iemanjá).

(EF08ER03ERE-1)
Analisar  os  concei-
tos  de  finitude  hu-
mana  e  transcen-
dência  das  tradi-
ções religiosas indí-
genas  e  africanas,
refletindo  sobre  o
valor e o sentido da
vida para estes po-
vos.

(EF08ER03ERE-2)
Conhecer  a  diversi-
dade  dos  templos
religiosos  presentes
no  município  de
Erechim

• Doutrinas  religiosas:
concepções  de  mundo,  de
vida e de morte;
• Sincretismo religioso.

Crenças, (EF08ER04) Dis- (EF08ER04RS-1) • Crenças,  filosofias  de
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filosofias
de  vida  e
esfera  pú-
blica.

cutir como filoso-
fias de vida, tra-
dições e  institui-
ções  religiosas
podem  influenci-
ar  diferentes
campos da esfe-
ra pública (políti-
ca,  saúde,  edu-
cação,  econo-
mia).

(EF08ER05) De-
bater  sobre  as
possibilidades  e
os  limites  da in-
terferência  das
tradições  religio-
sas  na  esfera
pública.

(EF08ER06)
Analisar  práti-
cas,  projetos  e
políticas públicas
que  contribuem
para a promoção
da  liberdade  de
pensamento,
crenças  e  con-
vicções.

Identificar  a  in-
fluência das Tradi-
ções  Religiosas
nos campos da po-
lítica,  saúde,  edu-
cação, economia.

(EF08ER06RS-1)
Analisar  as  políti-
cas públicas e pro-
jetos  sociais  que
contribuem para  a
promoção da liber-
dade  religiosa,  de
pensamentos e va-
lorização  da  vida
no Brasil

(EF08ER06RS-2)
Articular  práticas
que reconheçam a
diversidade cultural
e religiosa na pro-
moção dos Direitos
Humanos.

vida, tradições e instituições
religiosas  como  influencia-
dores na esfera pública (po-
lítica,  saúde,  educação,
economia);
• Práticas,  projetos  e  po-
líticas públicas que contribu-
em para a promoção da li-
berdade  de  pensamento,
crenças e convicções;
• Conceito de Estado Lai-
co.

Tradições
religiosas,
mídias  e
tecnologi-
as

(EF08ER07)
Analisar  as  for-
mas de uso das
mídias e tecnolo-
gias  pelas  dife-
rentes  denomi-
nações  religio-
sas.

(EF08ER07RS-1)
Conhecer e discutir
a  forma de utiliza-
ção  das  mídias  e
tecnologias difundi-
das  pelas  diferen-
tes  denominações
religiosas.

(EF08ER07RS-2)
Diferenciar  amiza-
de real de amizade
virtual,  ressignifi-
cando o sentido de
companheirismo

(EF08ER07ERE-1)
Conhecer  e  discutir
a  forma  de  utiliza-
ção das mídias e re-
des sociais, difundi-
das pelas diferentes
denominações  reli-
giosas  do  território
de Erechim.

• Relação entre tradições re-
ligiosas, mídias e tecnologi-
as;
 Influência das redes so-
ciais na disseminação da re-
ligiosidade.
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em  sua  essência,
valorizando  as  vi-
vências  individuais
e coletivas.

Imanência
e  trans-
cendência.

(EF09ER01)
Analisar  princí-
pios  e  orienta-
ções para o cui-
dado  da  vida  e
nas diversas tra-
dições  religiosas
e  filosofias  de
vida.

(EF09ER02) Dis-
cutir  as  diferen-
tes  expressões
de valorização e
de desrespeito à
vida,  por  meio
da  análise  de
matérias  nas  di-
ferentes mídias.

(EF09ER01RS-1)
Definir imanência e
transcendência ex-
pressas pelas Tra-
dições  Religiosas
em seus livros sa-
grados.

(EF09ER01RS-2)
Compartilhar  suas
experiências  de
vida,  refletindo  so-
bre  seu  planeja-
mento  individual,
baseados em prin-
cípios  morais,  reli-
giosos e éticos.

(EF09ER01RS-3)
Discutir  as  formas
de exposição e de
sua vida com o uso
de  mídias  e  suas
consequências.

(EF09ER02RS-1)
Propor,  com  base
nos escritos sagra-
dos, soluções para
situações  cotidia-
nas  que  contem-
plem a valorização
da vida, o respeito,
altruísmo.

(EF09ER02RS-2)
Analisar  critica-
mente,  dentro  de
parâmetros  éticos,
morais e religiosos,
as notícias do dia a
dia  vinculadas  às
diferentes mídias.

(EF09ER02RS-3)
Ler  e  interpretar
com  criticidade  as
letras de músicas e
canções  popula-
res,  refletindo  em
consonância  com

(EF09ER02ERE-1)
Analisar  criticamen-
te as letras de músi-
cas  e  canções  da
cultura  indígena  e
africana,  buscando
identificar  nas mes-
mas os seus víncu-
los  de  imanência  e
transcendência.

• Imanência  e  transcen-
dência;
• Diferentes  expressões
de valorização e de desres-
peito à vida;
• Cultura Afro descenden-
te,  diversidade  cultural  e
cultura  indígena  (música,
canções e danças).
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parâmetros  éticos,
religiosos e morais.

Vida  e
morte.

(EF09ER03)
Identificar  senti-
dos do viver e do
morrer  em  dife-
rentes  tradições
religiosas,  atra-
vés do estudo de
mitos fundantes.

(EF09ER04)
Identificar  con-
cepções de vida
e morte em dife-
rentes  tradições
religiosas  e  filo-
sofias  de  vida,
por  meio  da
análise  de  dife-
rentes ritos fúne-
bres.

(EF09ER05)
Analisar  as dife-
rentes  ideias  de
imortalidade  ela-
boradas  pelas
tradições  religio-
sas  (ancestrali-
dade, reencarna-
ção,  transmigra-
ção  e  ressurrei-
ção).

(EF09ER03RS-1)
Compreender  o
sentido  de  vida  e
morte  em  diferen-
tes Tradições Reli-
giosas.

(EF09ER04RS-1)
Caracterizar  os  ri-
tos  fúnebres  das
diferentes
Tradições  Religio-
sas.

(EF09ER04RS-2)
Analisar  a  influên-
cia  das  Tradições
Religiosas  na  es-
truturação  de  con-
ceitos  de  vida  e
morte para a ciên-
cia e a filosofia.

(EF09ER04RS-3)
Construir um proje-
to de vida, pautado
mais  na  valoriza-
ção do ser do que
no ter.

(EF09ER05RS-1)
Compreender  as
diferentes  concep-
ções de dimensões
do  ser  humano,
tais como materia-
lismo,  dicotomia
(corpo  e  alma)  e
tricotomia  (corpo,
alma e espírito)”.

(EF09ER03ERE-1)
Compreender  o
sentido  de  vida  e
morte em diferentes
Tradições  Religio-
sas presentes na re-
gião  de  Erechim,
perpassando  desde
tradições  não  cris-
tãs até as cristãs.

(EF09ER04ERE-1)
Conhecer  e  identifi-
car os diferentes ri-
tuais  fúnebres  pre-
sentes no município
de  Erechim,  verifi-
cando quais são os
mais realizados.

(EF09ER05ERE-1)
Resgatar  as  ideias
de  imortalidade  e
ancestralidade  pre-
sentes na cultura in-
dígena.

• Vida e morte;
• Sentidos  do  viver  e  do
morrer  em diferentes  tradi-
ções  religiosas,  através  do
estudo de mitos fundantes;
• Rito fúnebres e seus sig-
nificados;
• Diferentes  ideias  de
imortalidade  (ancestralida-
de,  reencarnação,  transmi-
gração e ressurreição).

Princípios
e  valores
éticos.

(EF09ER06) Re-
conhecer  a  coe-
xistência  como
uma atitude ética
de  respeito  à
vida e à dignida-
de humana.

(EF09ER06RS-1)
Apropriar-se  dos
valores éticos, mo-
rais  e  religiosos
universais,  como
subsídios  impor-
tantes para o cres-
cimento  pessoal  e

(EF09ER06ERE-1)
Identificar os grupos
que  se  encontram
excluídos  da  socie-
dade, reconhecendo
seus  princípios  e
valores  morais,  éti-
cos e religiosos.

• Princípios  e  valores  éti-
cos:  uma  atitude  ética  de
respeito à vida e à dignida-
de humana;
• Princípios éticos (familia-
res,  religiosos  e  culturais)
que  possam  alicerçar  a
construção  de  projetos  de
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(EF09ER07)
Identificar  princí-
pios éticos (fami-
liares,  religiosos
e  culturais)  que
possam alicerçar
a  construção  de
projetos de vida.

(EF09ER08)
Construir  proje-
tos  de  vida  as-
sentados  em
princípios e valo-
res éticos.

social de cada indi-
víduo.

(EF09ER06RS-2)
Reconhecer-se
como  parte  inte-
grante de uma so-
ciedade  pautada
em princípios e va-
lores morais, éticos
e religiosos.

(EF09ER06RS-3)
Reconhecer  e
apropriar-se de va-
lores éticos, morais
e  religiosos  que
contribuem para  a
erradicação de dis-
cursos  de  ódio  e
práticas  de  violên-
cia.

(EF09ER07RS-1)
Valorizar  o  papel
da  família  na  pre-
servação dos valo-
res éticos morais e
religiosos da socie-
dade.

(EF09ER07RS-2)
Analisar  critica-
mente, sob a ótica
da  moral  e  ética,
como sua comuni-
dade trata pessoas
com  deficiências,
idosos  e  grupos
minoritários.

(EF09ER08ERE-1)
Debater os projetos
de vida comparando
os  ideais  que  hoje
os  indígenas  proje-
tam para o seu futu-
ro.

(EF09ER08ERE-2)
Reconhecer  que
projetos de vida po-
dem  ser  pautados
nas  suas  singulari-
dades,  respeitando

vida;
• Princípios,  valores  mo-
rais,  éticos  e  religiosos  de
grupos sociais excluídos.
• Projetos de vida assen-
tados em princípios e valo-
res éticos.
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as  concepções  de
vida  dos  diversos
grupos sociais.

        
  1.1.2 Manifestações Religiosas

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Manifestações Religiosas, do

Componente Curricular Ensino Religioso, da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

1 Místicas e espiritualidades

2 Lideranças religiosas

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da  Unidade  Temática  Manifestações  Religiosas,  do  Componente  Curricular  Ensino

Religioso, da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

OBJETOS HABILIDADES 

DA BNCC 

HABILIDADES 

DO RCG 

HABILIDADES 

DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Místicas  e
espirituali-
dades.

(EF07ER01)
Reconhecer  e
respeitar  as
práticas  de  co-
municação  com
as  divindades
em  distintas
manifestações
e tradições reli-
giosas.

(EF07ER02)
Identificar  práti-
cas  de espiritu-
alidade  utiliza-
das  pelas  pes-
soas  em  deter-
minadas  situa-
ções  (aciden-

(EF07ER01RS-1)
Identificar e respei-
tar as experiências
e  vivências  narra-
das  por  membros
de diferentes tradi-
ções religiosas.

(EF07ER02RS-1)
Identificar  práticas
de  espiritualidade
vivenciadas  em si-
tuações, tais como:
vida,  gratidão,  ale-
gria,  tristeza,  aci-
dentes,  doenças,

• Místicas;
• Espiritualidades utiliza-
das pelas pessoas em si-
tuações traumáticas;
• Ritos  de  passagem
nas  diferentes  fases  da
vida (infância para adoles-
cência;  adolescência  para
a vida adulta; etc.), nas di-
versas culturas e tradições
religiosas.
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tes,  doenças,
fenômenos  cli-
máticos).

fenômenos  da  na-
tureza de forma in-
dividual  ou  coleti-
va.

(EF07ER02RS-2)
Descrever  e  com-
parar  os  principais
ritos  de  passagem
existentes  no  plu-
ralismo  cultural  e
religioso brasileiro.

(EF07ER02RS-3)
Destacar as formas
de cuidado consigo
e com o outro, des-
critos pelas
Tradições  Religio-
sas,  considerando
o bem-estar social,
mental e espiritual.

Lideran-
ças religio-
sas.

(EF07ER03)
Reconhecer  os
papéis  atribuí-
dos  às  lideran-
ças  de  diferen-
tes tradições re-
ligiosas.

(EF07ER04)
Exemplificar  lí-
deres  religiosos
que se destaca-
ram  por  suas
contribuições  à
sociedade.

(EF07ER05)
Discutir  estraté-
gias que promo-
vam  a  convi-
vência  ética  e
respeitosa entre
as religiões.

• Lideranças  religiosas:
papéis e significados soci-
ais;
• Importância  da  convi-
vência  ética  e  respeitosa
entre as religiões.
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