


1

PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO:

SEMANAS 1 E 2

UNIDADE TEMÁTICA: 

Crenças religiosas e filosofias de vida.

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Crenças, convicções e atitudes.

HABILIDADE: 

(EF09ER06) Descrever e reconhecer o exercício da convivência e de coexistência como possibilidades de 
uma ética de respeito à vida e à dignidade humana.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Dignidade humana: respeito e convivência.

TEMA: Convivência e coexistência
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ATIVIDADES

1. Veja a manchete a seguir.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/pandemia-triplica-numero-de-conflitos-entre-vizinhos-nos-
condominios-24562685>. Acesso em: 13 jan. 2021.

Durante o período de isolamento social, as pessoas começaram a passar mais tempo em casa. 
Com isso, vizinhos que quase não se viam passaram a estar em casa ao mesmo tempo. Conflitos 
por causa do barulho, limpeza e outras dificuldades de convivência começaram a surgir.

a) Por que é importante que os vizinhos consigam coexistir pacificamente?

b) Na sua opinião, o que as pessoas podem fazer para coexistir de maneira pacífica com 
seus vizinhos?
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2. Veja a manchete a seguir.

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/10/07/mascara-aviao-utah-eua-conflito.htm>. Acesso 
em: 13 jan. 2021.

Durante a pandemia, passamos a ter regras específicas de convivência. O uso da máscara, o 
distanciamento social e a higiene tornaram-se necessárias para garantir a boa convivência e 
coexistência entre as pessoas.

a) Quais situações de desrespeito às pessoas podem ser observadas nessa manchete?

b) Fazer uma prevenção adequada à contaminação pela Covid é uma forma de respeitar as pes-
soas? Por quê?
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SEMANAS 3 E 4

UNIDADE TEMÁTICA: 

Crenças religiosas e filosofias de vida.

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Vida e morte.

HABILIDADE: 

(EF09ER03X) Identificar sentidos do viver e do morrer em diferentes culturas e tradições religiosas, através 
do estudo de mitos fundantes.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Sentidos do viver e do morrer em diferentes culturas e tradições religiosas.

TEMA: Viver com sentido, até o fim

ATIVIDADES

1. Leia com atenção o texto a seguir.

QUAL O SENTIDO DA VIDA?
Desde que o homem existe, esta pergunta o ronda e as respostas são diversas. (…)
Uma pesquisa feita por uma revista britânica de psicologia sobre o significado da vida para as pes-
soas traz dados interessantes: “aproveitar a vida enquanto puder” é o que pensam 17% dos pesqui-
sados; “a vida simplesmente não tem sentido” foi a resposta de 11%; e “a vida é simplesmente um 
mistério” foi destacada por um pequeno grupo de 2%. “Amar, ajudar e prestar serviços aos demais” 
foi a resposta da maioria.
A revista Veja publicou, em setembro de 1999, o resultado de uma pesquisa americana, na qual se 
perguntava: “Se você estivesse na presença de Deus e pudesse lhe fazer apenas uma pergunta, o 
que indagaria?”. Quarenta e seis por cento dos entrevistados responderam que perguntariam qual 
o sentido da vida.

FONTE: Adaptado de <https://www.cvv.org.br/blog/qual-o-sentido-da-vida/>. Acesso em: 09 nov. 2020.
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a) O quadro abaixo contém algumas afirmativas acerca do sentido da vida. Marque se elas são 
verdadeiras ou falsas, e justifique.

(      ) Verdadeiro (      ) Falso

Por quê?

(      ) Verdadeiro (      ) Falso

Por quê?

b) A ideia de finitude afeta a forma como as pessoas dão sentido à vida? Por quê?

2. Você conhece o texto abaixo?

“Assim Deus criou os seres humanos; ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mu-
lher e os abençoou, dizendo: 

 - Tenham muitos e muitos filhos; espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre 
os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão.”

BÍBLIA, A.T. Gênesis. Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Curitiba: Editora Luz e Vida, 2006.
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Cada religião e cada cultura possui sua própria narrativa de criação. Marque a alternativa CORRETA 
sobre o tema.

a) As narrativas de criação estão ligadas apenas à imanência. Elas fornecem uma visão científica 
do mundo, e devem por isso ser ensinadas em todas as escolas.

b) As narrativas de criação estão ligadas também à transcendência. Elas ajudam na construção 
do sentido da vida, pois atribuem significado ao mundo e à vida humana.

c) Existe apenas uma narrativa de criação, a citada acima.

d) Muitas pessoas não encontram sentido para suas vidas devido às narrativas de criação.

3.  Veja a tirinha a seguir.

Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/revistasespeciais/?ed=spc>. Acesso em: 13 jan. 2021.

Cebolinha é tão aficionado pelo coelhinho da Mônica que, para ele, ter aquele brinquedo vai 
além de seu real valor financeiro. Cite três coisas que, para você, estão acima de qualquer 
valor monetário.

1)

2)

3)
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SEMANAS 5 E 6

UNIDADE TEMÁTICA: 

Crenças Religiosas e Filosofias de Vida.

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Vida e morte.

HABILIDADE: 

(EF09ER05X) Conceituar, examinar e analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradi-
ções religiosas (ancestralidade, reencarnação, transmigração e ressurreição).

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Concepções de vida e morte em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida.

Conceitos de imortalidade nas tradições religiosas (ancestralidade, reencarnação, transmigração e ressur-
reição).

TEMA: Imortalidade
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ATIVIDADES

1. Acerca dos conceitos de imortalidade, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Ancestralidade (      ) Crença de que o indivíduo voltará à vida, inclusive fisicamente, 
para ser julgado por Deus.

(2) Reencarnação (      ) Crença na sobrevivência dos antepassados, que influenciam 
o destino dos vivos.

(3) Ressurreição (      ) Crença de que o espírito de uma pessoa pode renascer em 
outro corpo.

(      ) Crença presente nas tradições religiosas de povos originários 
da África, Polinésia e indígenas brasileiros.

(      ) Crença presente nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas.

(      ) Crença presente no espiritismo e budismo.

2.  Vamos falar sobre o Egito?

FONTE: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_Gizah_Pyramids-2.jpg>. Acesso em: 09 nov. 2020.

As pirâmides do Egito são suntuosas edificações arquitetadas em pedra. Acredita-se que elas 
eram grandes monumentos funerários, embora alguns especialistas defendam que eram também 
utilizadas como local de culto.

Dentro das pirâmides eram depositados os corpos mumificados de faraós e sacerdotes. A mumi-
ficação consiste em um processo artificial de preservação de cadáveres. Os egípcios tinham esse 
costume porque acreditavam que o corpo deveria ser adequadamente conservado para receber 
novamente a alma na vida após a morte.

Considerando o que estudamos esse ano sobre a vida após a morte, marque a alternativa INCORRETA.

a) A crença na vida após a morte conforta muitas pessoas frente a morte e a tristeza de terem 
perdido entes queridos.

b) A crença na vida após a morte pode influenciar a forma como as pessoas vivem.

c) Independentemente de acreditar ou não na vida após a morte, os seres humanos devem se pre-
ocupar com o mundo que deixarão para as próximas gerações, e preservar o meio ambiente.

d) Nenhuma religião ou tradição ancestral defende a existência de vida após a morte. Isso é in-
venção da mídia.
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SEMANAS 7 E 8

UNIDADE TEMÁTICA: 

Crenças Religiosas e Filosofias de Vida.

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Imanência e transcendência.

HABILIDADE: 

(EF09ER02X) Listar e discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, por meio da 
identificação e da análise de matérias nas diferentes mídias.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Diversidade. Bullying. Auto-aceitação.

TEMA: Mídia e autoimagem

Caro(a) estudante, neste bloco vamos falar sobre como a mídia pode afetar a forma como nos vemos e 
construímos nossa identidade.

Identidade é o conjunto de características que tornam uma pessoa única. Ninguém é igual a nin-
guém. Mesmo que duas pessoas sejam fisicamente muito parecidas, sua personalidade será dife-
rente. A identidade de uma pessoa é moldada por suas experiências de vida.

ATIVIDADES

1. Leia com atenção a manchete a seguir.

Disponível em: <https://www.anahp.com.br/noticias/noticias-do-mercado/cirurgias-plasticas-em-adolescentes-crescem-141-nos-
ultimos-dez-anos/>. Acesso em: 13 jan. 2021.

a) Na sua opinião, o que pode levar um(a) adolescente a desejar fazer uma cirurgia plástica, sen-
do ainda tão jovem?
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b) Você acha que isso é saudável? Por quê?

c) O que poderia ser feito para que as pessoas aceitassem melhor sua própria aparência?

2. Leia a historinha ao lado e responda as perguntas.

Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/revistasespeciais/?ed=spc>.  Acesso em: 13 jan. 2021.

a) Na sua opinião, as propagandas podem criar necessidades que as pessoas, na realidade, não 
têm? Por quê?
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b) Como os conceitos de imanência e transcendência podem ajudar a repensar a relação das 
pessoas com o consumo desenfreado?

c) As propagandas podem afetar, também, a autoimagem e a identidade das pessoas? De que forma?

3. Veja a manchete a seguir.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/representatividade-negra-qual-e-a-cor-dos-donos- 
das-concessoes-de-radio-e-tv-no-brasil/>. Acesso em: 13 jan. 2021.
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a) Na sua opinião, a mídia pode moldar preconceitos contra pessoas e grupos? Como e por que 
isso acontece?

b) Na sua opinião, a presença de negros em áreas consideradas privilegiadas da sociedade pode 
ajudar a valorizar sua identidade e combater o preconceito? Por quê?


