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U N I D A D E  1

Sinal verde  
para descobrir

Objetivo Observar os sinais do sagrado presentes 
na cultura e no ambiente. Refletir e formar opinião a 
respeito da religiosidade humana.



1.1. O observatório de sinais

OBJETIVO

Perceber os numerosos sinais reveladores dos sentimentos religiosos das pessoas e a 
cultura religiosa presente na sociedade.

SINAIS DA RELIGIÃO

Um dia, meu pai e eu fomos passear de bicicleta. Na praça, vimos pessoas que fa-
ziam gestos lentos e pareciam conversar, em silêncio, com alguém.

Perguntei a meu pai o que significava aquela cena e ele explicou que eram exercícios 
de concentração. As pessoas faziam isso para sintonizarem-se com a energia que Deus 
colocou na natureza.

Aquele encontro na praça foi para mim a descoberta de um sinal religioso. Existem 
outros sinais religiosos no bairro, na cidade e também na TV, nas revistas, no rádio, nas 
músicas, nos jornais, nas ruas e nas casas.

Concluí que a religião faz parte da vida das pessoas. Meu pai confirmou minha  
opinião.
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COMUNICAÇÃO

O mundo é repleto de sinais do sagrado, que provam como é importante para as 
pessoas ter uma religião.

Você pode participar da brincadeira que será feita na sala, para observar sinais e tirar 
conclusões.

INVENÇÃO

Em grupo, você pode falar dos sinais do sagrado que vê no bairro, na cidade, na TV 
ou na sua religião.

Depois, o grupo pode desenhar, pintar, fazer colagem ou representar uma cena re-
ligiosa para a turma toda.

CHARADA

Qual o peso de uma criança que pesa 15 quilos a menos que o dobro de seu peso? 

PARA CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

Em seu tempo de criança, quais eram os sinais religiosos que você conhecia?
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JÁ PENSOU SE FOSSE ASSIM?

MEU PEDACINHO DE GENTE

Deus sempre sonhou com você

Oh! Meu pedacinho de gente

Bem antes de a flor nascer

Você já era semente

O tempo não pode guardar

O sonho que Deus inventou

Semente-criança se espalhou

Pra ser na Terra amor

Guardada dentro de Deus

Pertinho do coração

Bem antes de o amor nascer

Você já era semente

Zélia Patrício. CD A bonita arte de Deus. v. 2.  
Paulinas/COMEP, 1996.
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1.2. Mãos que contam histórias

OBJETIVO

Identificar as pessoas cujas atitudes de cuidado pela criança são sinais de amor, se-
gurança, proteção e alegria de viver.  

AS MÃOS DE ROSINHA

Tem umas mãos bem-amadas

Que são um pouquinho enrugadas

Às vezes umas pintinhas

Uma veinha saltada
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Mas são mãos que contam histórias

De um tempo que já passou

Que afagam e secam lágrimas

Mãos de vovó, de vovô

Glória Barreto. As mãos de Rosinha. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2001. p. 10.

COMUNICAÇÃO

As religiões ensinam a amar.

Um sinal de amor é cuidar da pessoa amada.

Rosinha tem pessoas que a amam e cuidam dela.

Como sabemos que uma pessoa nos ama?

INVENÇÃO

Que tal representar as pessoas que mais amam você?

CHARADA

O que é, o que é? Todos têm em casa, mas ninguém quer na casa.

PARA CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

Agradeça às pessoas que você ama pelo amor que dedicam a você.
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JÁ PENSOU SE FOSSE ASSIM?

TEMPO DE CRIANÇA

Sou criança, gosto de brincar
Gosto de viver alegre a cantar
Mas como tudo tem seu tempo certo
Eu também gosto, também gosto de estudar

Mas para viver feliz
Preciso sempre de alguém
Que me trate com amor
E me dê carinho também

Dizem que toda criança
Tem os direitos iguais
Existem muitas crianças
Dormindo sobre jornais

Toda criança precisa
De amor e de proteção
Para que assim todos possam
Saltitar com esta canção

Celina Santana. CD Palavras mágicas.  
Paulinas/COMEP, 2002.
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1.3. Vá com Deus, fique com Deus!

OBJETIVO

Perceber sinais de religiosidade na linguagem cotidiana.

PEQUENOS SINAIS DE AMOR

Aqui em minha cidade temos um costume bem típico do povo brasileiro. Quando as 
pessoas se despedem, dizem: “Vá com Deus!” ou “Fique com Deus!”. Até nos ônibus, 
ouvimos os motoristas e passageiros trocarem essa bonita saudação, nos pontos de 
desembarque.

De tanto ouvir na rua “Vá com Deus!” ou “Fique com Deus!”, comecei a dizer o 
mesmo em minha casa. A novidade agradou. Hoje ninguém da minha família sai sem 
repetir essa carinhosa saudação.
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COMUNICAÇÃO

Você conhece outros sinais da linguagem que demonstrem religiosidade ou carinho 
e respeito?

Os sinais que você conhece são parecidos com “Vá com Deus!” e “Fique com Deus!”?

INVENÇÃO

Com o grupo, você pode escrever o texto de um diálogo.

O diálogo pode conter sinais de religiosidade, de amor, de amizade e de respeito.

Ainda com o grupo, pode transformar o texto do diálogo e fazer uma peça de tea-
tro, um desenho ou uma canção.

CHARADA

Qual é a diferença entre o automóvel e o cachorro?

PARA CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

O que você está descobrindo nas aulas de Ensino Religioso? Amor, respeito, amiza-
de? Converse sobre isso com quem você ama.
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JÁ PENSOU SE FOSSE ASSIM?

OBRIGADO!

Obrigado de coração!

Que Deus te abençoe

Te conduza pela mão

Meu amigo, meu irmão

Teu semblante me inspira uma canção

Teu olhar revela os sonhos

Teu sorriso vem de Deus, é oração

Meu amigo, meu irmão

Tudo aquilo que na vida acontecer

Mesmo quando eu fracassar

Sentirei a tua força pra vencer

José Carlos Sala. CD Sementinha. v. 4. 
Paulinas/COMEP, 2000.

16 | Podemos entender sinais Livro do aluno



1.4. O mundo que fala

OBJETIVO

Ouvir e identificar os sons. Aprender a refletir acerca da realidade que os sons fazem 
lembrar. Compreender que os sons podem também despertar sentimentos e emoção e 
revelar a cultura religiosa.

O CARTEIRO E O POETA

Havia um poeta que vivia longe de sua terra natal. Todos os dias, o carteiro trazia 
cartas das pessoas que ele amava e que estavam distantes. Os dois tornaram-se amigos.

Um dia, o poeta voltou para sua pátria. Passado algum tempo, escreveu a seu amigo 
carteiro e disse que estava com saudades. O carteiro gravou os sons daquela terra: as 
ondas do mar na praia, o grito das gaivotas, o vento nas árvores, o canto dos pássaros, 
as vozes do vilarejo. Copiou no computador e mandou ao poeta pela internet.

O poeta ouviu e sentiu uma emoção enorme. Aqueles sons trouxeram todas as lem-
branças lá vividas. E ele as guardou no coração.

Alusão ao livro O carteiro e o poeta, de Antonio Skármeta. 24. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.
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COMUNICAÇÃO

Com a turma, ouça a gravação de sons do meio ambiente. Depois desenhe o que 
você imaginou.

Com seu grupo, descubra tudo o que os sons fazem lembrar.

Há coisas boas que podem ficar assim e outras que precisam ser mudadas?

INVENÇÃO

Que tal fazer um megafone de papel?

Ele serve para falar e para ouvir os sons.

CHARADA

O que é, o que é? Tem movimento, mas não é vento. 

É amarelo, e não é marmelo.

Não é bicho, mas se reproduz.

Não é mamãe, e pode dar a luz.

Não é o Cascão, mas não quer água não.

No dia em que o toquei, doeu minha mão.

PARA CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

Você gosta dos sons da natureza? 

Existe algum som que faça você pensar em Deus?
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JÁ PENSOU SE FOSSE ASSIM?

O VENTO
Escute o vento baixinho
Agradecendo à vida
Soprando ele vai mansinho
Soprando ele vai mansinho

Você o sentiu?
Ele passou!
Você o sentiu?
Ele passou!

Agora é Deus que fala
Ensina o segredo da vida
E fala baixinho
E fala baixinho

Você o escutou?
Ele falou!
Pra quem o escutou
Ele falou!
Zélia Patrício. CD A bonita arte de Deus. v. 1. Paulinas-COMEP, 1996.
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