
REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR RME- 2018

Formação para 
Professores de 

Ensino Religioso 

05 de julho de 2018
Manhã e Tarde



Pauta

 Acolhida

 1º Momento: Apresentação BNCC (UCS)

 Intervalo: 20 minutos 

 2º Momento: Assessores da SMED

- Socialização dos movimentos pedagógicos 
desencadeados pela Smed até o momento

- Apresentação dos estudos BNCC / Referenciais RME

- Chamamento para contribuições da rede



Março Início do processo a nível nacional
Dia D / BNCC com Coordenadores Pedagógicos da RME
Proposta de trabalho com os professores (leitura e textos introdutórios)

Abril Análise dos documentos da CONAE e PME
Estudos internos nas escolas

Maio    Realização dos Conselhos de Classe nas escolas
   Formação da Comissão Integrada de Implementação da BNCC

Junho I Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC por componentes curriculares
Formação de Coordenadores Pedagógicos da RME sobre as 10 Competências Gerais da BNCC
Formação Reestruturação Curricular para professores da RME

Julho    Formação Reestruturação Curricular com professores da RME
   Formação de Coordenadores Pedagógicos (Bases Epistemológicas e Pressupostos Pedagógicos da   
BNCC e dos Referenciais)
   II Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC (Bases Epistemológicas e 
Pressupostos Pedagógicos da BNCC e dos Referenciais)
   Disponibilização on-line do documento preliminar para contribuições até 14.09.2018

BNCC  -  Cronograma de estudos



 

Propiciar conhecimentos sobre o direito à 
liberdade de consciência e de crença, no 

constante propósito de promoção dos direitos 
humanos

Proporcionar a aprendizagem dos 
conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, 
a partir das manifestações religiosas percebidas 

na realidade dos educandos

 Desenvolver competências e habilidades que 
contribuam para o uso do diálogo entre 

perspectivas religiosas e seculares da vida, 
exercitando o respeito à liberdade de 

concepções e o pluralismo de ideias, de acordo 
com a Constituição federal

Contribuir para que os educandos construam 
seus sentidos pessoais de vida a partir de 

valores, princípios éticos de cidadania

Objetivos



COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE 
ENSINO RELIGIOSO

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



COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE 
ENSINO RELIGIOSO

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



COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE 
ENSINO RELIGIOSO

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



COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE 
ENSINO RELIGIOSO

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



COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE 
ENSINO RELIGIOSO

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.



COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE 
ENSINO RELIGIOSO

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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Ensino Religioso

HABILIDADES As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que 
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos 
escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma 
determinada estrutura, conforme ilustrado no exemplo a 
seguir, de Geografia (EF06ER07).

Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo nas práticas celebrativas de diferentes tradições religiosas.

Verbo(s) que explicita(m) 
o(s) processo(s)  

cognitivo(s) 
envolvido(s) na habilidade.

Complemento do(s) verbo(s), que explicita o(s) objeto(s) 
de conhecimento mobilizado(s) na habilidade.

Modificadores do(s) verbo(s) 
ou do complemento do(s) 
verbo(s), que explicitam o 
Contexto e/ou uma maior

especificação da
aprendizagem esperada.



LEGENDA:

Preto: Texto da BNCC na íntegra

Vermelho: Texto dos Referenciais da Educação da RME 
de Caxias do Sul já contemplados na BNCC

Azul: Texto dos Referenciais da Educação da RME de 
Caxias do Sul não contemplados na BNCC

Verde: Texto sugerido pela SMED

Ensino Religioso



BNCC e a Ensino Religioso
 6º ano

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Crenças 
religiosas 
e filosofias 

de vida

Símbolos, 
ritos e mitos 

religiosos

(EF06ER06) Observar, identificar, reconhecer, comparar 
e analisar, a importância dos mitos, ritos, símbolos e 
textos na estruturação das diferentes crenças, 
tradições e movimentos religiosos, no contexto escolar 
e veiculados nos meios de comunicação.

- Observar, identificar, comparar, reconhecer e analisar 
símbolos religiosos no contexto escolar

- Observar, identificar, comparar, reconhecer, analisar, 
criticar e contextualizar símbolos religiosos veiculados nos 
meios de comunicação

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:



BNCC e a Ensino Religioso   
6º ano

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Manifestações 
religiosas

 Místicas e 
espiritualidades

 (EF07ER02) Observar, identificar,  comparar, reconhecer, 
analisar e argumentar ritos nas diferentes culturas e as 
práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em 
determinadas situações (acidentes, doenças, fenômenos 
climáticos).

Observar, identificar, comparar, reconhecer, analisar e 
argumentar ritos nas diferentes culturas

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:



BNCC e a Ensino Religioso   
3º ano

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Identidades e 
alteridades

Espaços e 
territórios 
religiosos

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

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:

Sugestão:
Justificativa:



➔ Cada escola poderá fazer as contribuições que considerar pertinentes, 
referentes aos objetos de conhecimento, às unidades temáticas e às 
habilidades de cada ano, utilizando as linhas em destaque (cor cinza).

➔ As contribuições dependerão das discussões realizadas em cada escola.

➔ Só serão aceitas as contribuições que apresentarem o texto na íntegra, 
digitado no espaço próprio, seguido da justificativa para a contribuição.

➔ Os documentos serão disponibilizados na capa do Portal da Educação.

➔ Após o preenchimento, o conjunto dos documentos deverá ser enviado, 
por um dos coordenadores pedagógicos da escola, para o e-mail 
smedpedagogico@caxias.rs.gov.br, até o dia 14 de setembro de 2018.

Orientações para o 
Preenchimento / Contribuições

mailto:smedpedagogico@caxias.rs.gov.br
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