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 Convite a quem ama a educação
Você, professora/professor, que dedica suas energias, conhecimentos e tempo à 

grandiosa profissão de educar crianças, com certeza deseja o melhor para elas.

A escola forma o ser humano como cidadão consciente, participante e responsável, 
mas também como pessoa única, situada no mistério da abertura à transcendência, que 
se manifesta nos sinais do sagrado presentes na diversidade cultural e religiosa. 

O componente curricular Ensino Religioso não é proposta de fé, mas, sim, conheci-
mento e apropriação de novos saberes acerca de dados reais presentes na sociedade. 
Proporciona a derrubada de preconceitos, temores e rivalidades e a convivência ética, 
respeitosa e solidária com as diferenças que compõem a diversidade religiosa, étnica e 
cultural da população brasileira e da humanidade. 

Cabe a você comunicar aos alunos e a seus familiares a confiança na escola e a cer-
teza de que o Ensino Religioso, longe de excluir ou desprezar qualquer experiência ou 
pertença religiosa, educa para o respeito à diversidade e a valorização dos diferentes 
conhecimentos, vivências e modos de crer dos alunos e de seus familiares. 

Educar para a convivência positiva com as diferenças é um dos principais objetivos 
do Ensino Religioso. Por isso o livro do 2o ano, Nós protegemos a vida, sugere atividades 
lúdicas com música, artes, brincadeiras e histórias, ao mesmo tempo em que valoriza o 
imaginário e propõe diálogos educativos, centrados na capacidade de a criança obser-
var, refletir, expressar ideias, ouvir e respeitar opiniões diferentes da sua, experimentan-
do a passagem do egocentrismo para as vivências comunitárias significativas.

Parabéns por sua coragem de apostar na eficácia transformadora do Ensino Religio-
so. Auguramos que este livro venha ao encontro de suas expectativas didáticas e peda-
gógicas e contribua para fazer de sua sala de aula uma célula do mundo de igualdade e 
paz com o qual todos sonhamos.

A você, um abraço de Paulinas Editora e da autora deste livro.



Ensino Religioso 
Componente curricular do Ensino Fundamental
A escola é espaço de pesquisa, construção de conhecimento, apropriação do legado cul-

tural da humanidade e reflexão sobre a vida atual, em vista da educação integral e cidadã. 

O Ensino Religioso, componente curricular do Ensino Fundamental, afirma-se nas Ciên-
cias da Religião, uma nova área acadêmica adotada em universidades do mundo inteiro, nos 
últimos 100 anos.

As Ciências da Religião têm por objetivo o estudo sistemático da religião, ou seja, das ex-
pressões culturais da religiosidade humana, em todas as suas dimensões, formas, conteúdos, 
práticas, significações. Por isso, a sua estrutura é multidisciplinar. Diferentes disciplinas, como 
Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Filosofia, Psicologia, dentre outras, auxiliam 
na abordagem e compreensão desse fenômeno universal, presente nas diferentes culturas, 
desde os primórdios da humanidade.

O objeto de estudo da disciplina Ensino Religioso é o Fenômeno Religioso, isto é, os sinais 
e as expressões da religiosidade humana na cultura e na sociedade. Edgar Morin, professor 
da Universidade de Paris, no livro Os sete saberes necessários para a educação do futuro, 
escrito a pedido da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura), sobre os paradigmas da educação para o Terceiro Milênio, assim diz: “O saber 
científico sobre o qual este texto se apoia para situar a condição humana não só é provi-
sório, mas também desemboca em profundos mistérios referentes ao Universo, à Vida, ao 
nascimento do ser humano. Aqui, intervêm opções filosóficas e crenças religiosas através de 
culturas e civilizações” (p. 13).

O Ensino Religioso como parte da educação cidadã, visa desenvolver as duas dimensões 
propostas pelo professor Morin: por um lado, o saber que resulta do rigor científico e, por 
outro, a humanização e a superação de preconceitos e rivalidades derivados da ignorância 
ante a diversidade de gênero, cultura, religião ou etnia. 

EXIGÊNCIA CULTURAL DA SOCIEDADE
A UNESCO há muitos anos incentiva os povos a uma convivência internacional justificada 

pelos Direitos Fundamentais do Ser Humano, dentre os quais o direito de crença e de culto.

Diz a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, de 1960:  
“A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao fortaleci-
mento do respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais, o que deve favorecer 
a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 
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religiosos, assim como o desenvolvimento das atividades nas Nações Unidas para a manuten-
ção da paz. Deve ser respeitada a liberdade dos pais ou, quando for o caso, dos tutores legais 
de assegurar, conforme as modalidades de aplicações próprias da legislação de cada Estado, 
a educação religiosa e moral dos filhos, de acordo com suas próprias convicções; outrossim, 
nenhuma pessoa ou nenhum grupo poderá ser obrigado a receber instrução religiosa incom-
patível com suas convicções” (art. 5o).

A Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, de 1978, diz: “A identidade de ori-
gem não afeta de modo algum a faculdade que possuem os seres humanos de viver dife-
rentemente, nem as diferenças fundadas na diversidade das culturas, do meio ambiente e da 
história, nem o direito de conservar a identidade cultural” (art. 1o).

A Declaração sobre a Diversidade Cultural, de 2001, confirma em sua introdução:  
“A UNESCO, reafirmando sua adesão à plena realização dos direitos humanos e das liberda-
des fundamentais proclamadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos; [...] Reafir-
mando que a cultura deve ser considerada como o conjunto de traços distintivos espirituais e 
materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social, e que 
abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de convivência, os sistemas 
de valores, as tradições e as crenças. [...] Aspirando a uma maior solidariedade baseada no 
reconhecimento da diversidade cultural, na conscientização da unidade do Gênero Humano 
e no desenvolvimento de intercâmbios culturais, proclama: [...] A diversidade cultural amplia 
as possibilidades de escolha que se oferecem a todos; é uma das fontes do desenvolvimento, 
entendido não somente em termos de crescimento econômico, mas também como meio de 
acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória” (art. 3o). 

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, acrescenta: 
“O patrimônio cultural imaterial [...] manifesta-se em particular nos seguintes campos: tra-
dições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial; 
expressões artísticas; práticas sociais, rituais e atos festivos; conhecimentos e práticas relacio-
nados à natureza e ao universo; técnicas artesanais tradicionais. Entende-se por ‘salvaguar-
da’ as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como 
a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a 
valorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não formal – e 
revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos” (arts. 2o e 3o).

Acesso aos textos integrais da UNESCO: <www.brasilia.unesco.org./publicacoes/ 
docinternacionais/doccultura>.

DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

O Estado brasileiro, por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos, vem pondo em 
prática os compromissos assumidos como Estado membro da UNESCO. 
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A Constituição Federal de 1988 assim diz: “É inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 
a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” (art. 5o, inciso VI). 

A Cartilha Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, de 2005, complementa: “O Estado 
brasileiro é laico. Isso significa que ele não deve ter, e não tem religião. Tem, sim, o dever de 
garantir a liberdade religiosa [...] um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. [...] A pluralidade, construída por várias raças, 
culturas, religiões, permite que todos sejam iguais, cada um com suas diferenças. É o que faz 
do Brasil, Brasil. Certamente, deveríamos, pela diversidade de nossa origem, pela convivência 
entre os diferentes, servir de exemplo para o mundo” (Apresentação). 

Acesso à Cartilha: <www.presidencia.gov.br/estrutura_presidenciasedh/.arquivos/
cartilhadiversidadereligiosaportugues.pdf>.

O ENSINO RELIGIOSO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO NACIONAL
A Constituição Federal de 1988 assim define o Ensino Religioso: “Serão fixados con-

teúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. § 1o – O Ensino 
Religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de Ensino Fundamental” (cf. art. 110). 

O art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, redigido pela 
segunda vez pela Lei n. 9475, em 1997, esclarece: “O Ensino Religioso, de matrícula 
facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”.

A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, na Resolução  
n. 02/98, ao instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 
sinaliza: “Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para os alunos 
a uma base nacional comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação 
pedagógica na diversidade nacional. A base comum nacional e sua parte diversificada 
deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise estabelecer a relação 
entre a educação fundamental e: 

a) a vida cidadã, através da articulação entre vários dos seus aspectos como: a saúde, 
a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecno-
logia, a cultura, as linguagens; 

b) as áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Língua Materna (para populações 
indígenas e imigrantes), Matemática, Ciências, Geografia, História, Língua Estrangeira, 
Educação Artística, Educação Física e Educação Religiosa [...]” (art. 3o, item IV).
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A Resolução reconhece a Educação Religiosa (ou Ensino Religioso) como área de 
conhecimento integrante da formação básica do cidadão. 

CONTEÚDOS DO ENSINO RELIGIOSO
No âmbito das matrizes histórico-culturais brasileiras, o objeto de estudo do Ensino 

Religioso é o Fenômeno Religioso enquanto Patrimônio Imaterial do povo brasileiro. 

De forma pedagógica, pode-se organizar a diversidade de informações e de pos-
síveis abordagens do conteúdo em cinco eixos temáticos, partindo-se do visível, isto 
é, do conhecimento ao qual os estudantes têm acesso fora da escola, por meio da 
cultura, da comunicação, da observação do meio ambiente ou da experiência familiar:

• Ritos, festas, locais sagrados, símbolos – centros religiosos, templos, igrejas, 
sinagogas, mesquitas, terreiros, casas de reza; cerimônias, oferendas, cultos, litur-
gias, rituais etc. 

• Tradições religiosas – indígenas, africanas e afro-brasileiras, Judaísmo, Xintoís-
mo, Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Fé Bahá’i, Protestantismo, Catolicismo, Pen-
tecostalismo, novos movimentos religiosos ecléticos e sincréticos, religião cigana 
e outras.

• Teologias das tradições religiosas – diferentes nomes e atributos do ser trans-
cendente, diferenças e semelhanças doutrinais entre as tradições religiosas; mitos 
de origem; crenças na imortalidade: ancestralidade, reencarnação, ressurreição. 

• Textos sagrados – orais: mitos e cosmovisões das tradições indígenas, ciganas, 
africanas; escritos: livros sagrados das antigas civilizações e das tradições religiosas 
atuais.

• Ethos dos povos e das culturas – costumes e valores dos povos e de suas  
religiões.

TRATAMENTO PEDAGÓGICO DO ENSINO RELIGIOSO
O Ensino Religioso é essencialmente interdisciplinar. Requer atividades interativas que 

proporcionem não só pesquisa rigorosa, reelaboração de dados, produção de formas 
literárias e artísticas do conhecimento adquirido e reflexão, como também experiências 
significativas na educação integral, pois nenhuma disciplina como o Ensino Religioso 
lida com as questões humanas universais. 

Estas, por sua vez, refletidas e dialogadas, podem iluminar questões particulares e 
coletivas e se transformar em construção da sabedoria de vida, que leva à cidadania e 
ao protagonismo na humanização e na transformação da sociedade. 
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Orientações para o uso deste livro
O livro do aluno não é consumível. É preciso caderno ou folhas para as atividades 

escritas e artísticas. Desta forma, poderá ser usado por outra criança no ano seguinte, 
motivando os alunos a conservá-lo com cuidado e, assim, exercitar a cidadania.

POSSIBILIDADE DE ESCOLHA
No desenvolvimento das aulas são sugeridas várias atividades. Também o livro da 

criança tem ilustrações que sugerem atividades possíveis. Você não precisa desenvolver 
tudo o que é sugerido. Pode optar pelo que for mais conveniente, nas condições em 
que trabalha.

As aulas podem ser desenvolvidas como apresentado ou desdobradas em projetos 
de duração variável. Nesse caso, podem ser selecionados os temas de maior interesse. 
Quaisquer iniciativas suas para tornar a aula mais interessante e agradável são altamente 
recomendáveis. 

PASSOS DO DESENVOLVIMENTO

HISTÓRIA
Adaptações a alusões a contos de fada, fábulas, lendas e casos populares abordam 

valores, situações humanas e significados sagrados da realidade. Convidam a criança a 
desenvolver a comunicação consigo, com a turma e com pessoas adultas, bem como 
expressar a sabedoria que dá novo sentido a tudo.

Não é preciso contar a história quando for conhecida. Basta mencionar um aspecto 
particular e deixar que a turma construa o que está faltando.

A construção da história pode ser oral, usando linguagem onomatopaica, em rima, 
adaptada a uma melodia, com desenhos, encenação, maquetes, bonecos de vários ti-
pos etc.

Pode-se sugerir um começo, alguns personagens, um tema, um acontecimento, um 
final ou um ambiente e pedir que seja desenvolvido aquilo que falta na história.

É interessante e agradável convidar pessoas da comunidade a vir contar histórias.

MÚSICA

Podem ser usadas músicas do patrimônio cultural, como refrões de contos de fadas e 
cantigas de roda, para criar novas letras. Por meio delas, a turma constrói conhecimento 
e reflexão.
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Qualquer música pode ser acompanhada de ritmo, produzido pelo próprio corpo 
ou por instrumentos que sejam, de preferência, construídos pela turma, com material 
alternativo.

As músicas que aparecem no fim de cada lição têm o objetivo de acrescentar aspec-
tos complementares ao conteúdo. Encontram-se no CD que acompanha este livro.

COMUNICAÇÃO

A criança traz para a escola o conhecimento adquirido na família e na sociedade 
em que nasceu. Esse conhecimento se dá pela comunicação, mas é preciso incentivar a 
conversa com adultos e a investigação daquilo que se deseja saber, trazendo para a sala 
de aula as informações que foram assimiladas.

O Ensino Religioso é conhecimento da religiosidade e do sentido da vida. A formação 
da criança se dá por meio de experiências, da tomada de consciência dos sentimentos 
que essa experiência desperta, do diálogo, da reflexão e da opinião formada a respeito 
da realidade. Nos anos iniciais, o conteúdo do Ensino Religioso ajuda a criança a refletir, 
debatendo com colegas e pensando em fatos da própria vida. 

O item comunicação é o mais importante no desenvolvimento das aulas. Nem sempre 
a sugestão será reunir equipes. Em certos momentos a turma poderá construir o conhe-
cimento e a expressão usando outras modalidades, que serão indicadas em cada lição.

INVENÇÃO

Trata-se de atividades que têm o intuito de estimular a criatividade e desenvolver ap-
tidões. Podem ser usados diversos materiais artísticos: massa de modelar, tintas e lápis 
para desenho e pintura, tesoura, cola, papel colorido, gravuras, e todo tipo de material 
alternativo (sucata). 

CHARADA

Esta breve atividade lúdica não precisa ser abordada na classe. O objetivo é tornar 
o livro mais atraente, para que a criança volte a abri-lo em casa e seja estimulada a 
comunicar-se com familiares. As respostas estão no final do livro. 

JÁ PENSOU SE FOSSE ASSIM?

A canção final apresenta músicas que falam da construção de um mundo melhor, 
ampliando os temas dialogados na sala. Pode complementar a lição ou ser uma alter-
nativa de trabalho, quando não for possível ou conveniente desenvolver uma das outras 
atividades.
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PARA CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

Sugestão para que a criança dialogue em casa, com alguém de sua confiança. Nas 
aulas seguintes é útil deixar que elas expressem o resultado dessa experiência. Para 
auxiliá-las, é preciso explicar o que devem fazer e pedir que mostrem o livro para as 
pessoas com quem irão conversar.

OUTRAS SUGESTÕES

USO DO ESPAÇO NA SALA

O movimento corporal é indispensável nas séries iniciais. A experiência requerida pelo 
Ensino Religioso dificilmente pode ocorrer se a aula não envolver a criança nas dimen-
sões cognitiva, emocional e lúdica. Para isso faz-se necessário um espaço adequado.

Algumas sugestões:

• Dispor as carteiras em círculo, para que todos possam se ver o tempo todo.

• Encostar as carteiras ao longo das paredes, com as cadeiras na frente, para serem 
usadas, de modo a formar um espaço no centro para brincadeiras, apresentações 
e diálogos.

• Concentrar as carteiras no centro da sala, de modo a deixar espaços laterais para 
que a turma circule cantando, dançando, em fila, em formação de trenzinho, em 
grande roda, marcando ritmo, batendo os pés, de mãos dadas etc.

• Deixar as carteiras em filas e pedir que a turma circule nos corredores entre elas.

BRINCADEIRAS

O ato de brincar é a forma natural de aprendizado da criança. Para ela é um ato sério 
e revestido de grande significado. Brincando, ela recria, elabora e enfrenta as mais va-
riadas situações da vida cotidiana. Sempre que for oportuno, é bom sugerir às crianças 
que brinquem como se estivessem em uma determinada situação. Assim elas estarão 
compreendendo e assimilando conceitos abstratos. Por exemplo: as crianças que per-
tencem a determinada religião podem brincar de estar celebrando o culto ou a liturgia 
a que costumam assistir em sua comunidade.

MOVIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

As músicas, canções, falas ou rimas podem ser acompanhadas com movimentos e 
sons produzidos pelo corpo, para marcar o ritmo e experimentar o sensação de fazer 
parte de um grupo.
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O ritmo pode ser marcado com sons de palmas, pés, estalar de dedos, ou com mo-
vimentos, como meia-volta, passo à frente, passo atrás, bater as palmas das mãos do 
colega da direita e da esquerda, abaixar, levantar, balançar como árvore ao vento.

Pode-se também reproduzir os movimentos de animais “em câmara lenta”, “congelar” 
a posição ou “ficar como estátua”; dançar ou caminhar em roda, em fila, em duplas, em 
pequenos grupos, de mãos dadas, com as mãos nos ombros do companheiro da frente, 
de braços dados com o parceiro do lado, saltitar, pular em um pé só, caminhar para trás.

Outra sugestão são as mímicas coletivas, envolvendo a turma toda ou pequenos 
grupos, como se estivessem remando um barco, colhendo frutas de uma árvore, lavan-
do um carro, balançando como a onda do mar, caminhando em movimento sincroniza-
do como uma centopeia etc.

REPRODUÇÃO DE SONS

As crianças reproduzem qualquer som conhecido com a linguagem onomatopaica. 
O exercício é prazeroso e divertido, libera grande potencial de criatividade e descontra-
ção e as introduz em um mundo imaginário.

Ao ser construída uma história, podem ser feitos, por pequenos grupos ou por vozes 
individuais, os sons que nela aparecem. Por exemplo:

• sons da fazenda – grupos de animais domésticos, cabras, patos, galinhas, porcos, 
galos, pintos, cavalos, bois. Pode-se narrar a presença dos animais, para que cada 
grupo ou pessoa emita o respectivo som, depois criar um momento coletivo (o 
amanhecer ou anoitecer, a hora da ração), quando todos os animais se manifes-
tam juntos etc.;

• sons da floresta – cantos de pássaros, vento entre as árvores, grilos, cigarras etc.;

• a chuva pode ser representada com os dedos – primeiro um só dedo batendo na 
palma da mão ou na mesa, depois dois, três, conforme a chuva for aumentando 
ou diminuindo de intensidade;

• galope de cavalo – bater palmas ritmadas, com as mãos em concha;

• sons da cidade – podem ser feitos grupos para buzina, moto, carro, apito de guar-
da, sirene de bombeiros ou polícia, ambulantes anunciando seus produtos;

• sons da feira: vendedores gritando o preço de frutas, legumes, peixes, carnes;

• sons de meios de transporte: metrô e trem, esfregando um pedaço de sacola plás-
tica entre as palmas das mãos;

Instrumentos musicais podem ser construídos com os mais variados materiais al-
ternativos. Na maioria das vezes, não reproduzem as notas musicais, mas servem para 
marcar o ritmo, que envolve e harmoniza a turma em uma construção coletiva.
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U N I D A D E  1

Eu sou eu!  
Que legal!

Objetivo Reconhecer-se como pessoa única e 
repleta de possibilidades, situada em um mundo  
que pode ser descoberto e compreendido.



1.1. Fez um furo no pneu

OBJETIVO

Sentir-se pessoa localizada em seu espaço e segura de seu lugar. Desenvolver a ca-
pacidade de se apresentar, de escutar com respeito a apresentação dos colegas e de 
conviver com diferenças.

MATERIAL

Papel pardo, pincéis e materiais de sucata disponíveis, à escolha.

CADA RATO EM SUA TOCA

Dois ratos eram amigos.
Um morava na roça de milho. Tinha uma toca debaixo das palhas e galhos secos.
O outro era hóspede em uma casa.
Um dia o rato da roça foi almoçar com o amigo.
Entraram na despensa e se encheram de gostosuras.
Mas de repente ouviram um som. Um animal feroz e perigoso se aproximava.
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Os dois precisaram deixar tudo e correr.
Na mesma hora o ratinho do campo se despediu e voltou para casa.
Era melhor saborear sua espiga de milho bem longe do gato!
O rato da cidade e o rato do campo. Reconto da fábula de La Fontaine.

Ler e comentar a história dos ratos. Deixar que as crianças criem sons e movimentos 
dos pés de milho ao vento, os sons da fazenda, os passos do ratinho que vai visitar 
o amigo, sons da casa, movimentos e som do gato etc.

Pedir a cada criança que se apresente (nome, sobrenome da família, número de 
pessoas com quem vive etc.), fale de sua casa e do trajeto que faz para vir à escola. 

Após cada apresentação, pode ser cantado com gestos: “O jipe do/a (nome da crian-
ça) fez um furo no pneu (3 vezes). Nós fomos ajudar”. A letra pode ser modificada 
conforme a sugestão das crianças.

Dialogar a respeito do lugar próprio de cada espécie dos seres vivos.

Concluir comentando sobre a existência das religiões e que elas ensinam a ter respei-
to e cuidado para com todo ser vivo.

A seguir, executar a sugestão do item “Invenção”: apresentar o material disponí-
vel para que cada criança represente sua casa e explique o trajeto que faz para a 
escola, ou, então, colar papel pardo na parede e desenhar, em mutirão, o bairro e 
a escola, para que cada uma delas situe sua casa no lugar adequado. O desenho 
do bairro em mutirão também pode ser feito no quadro, de preferência com giz 
colorido.

COMUNICAÇÃO

Cada rato tinha sua casa e nela se sentia bem.
As religiões ensinam a importância de ter onde morar e se sentir feliz.
Você pode comentar com a turma onde fica sua casa e o caminho que você faz até 

a escola.
Faz de conta que você vem de jipe. 
Para cada colega que se apresentar, a turma pode cantar uma musiquinha assim:

O jipe do Pedro fez um furo no pneu (3 vezes)
Colamos com chiclete.

O jipe do Bruno fez um furo no pneu (3 vezes)
Nós fomos ajudar.

Você também pode brincar de dirigir o jipe e trocar o pneu furado.
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INVENÇÃO

Você pode escolher o material  
e representar sua casa  
e o caminho para a escola.

CHAR ADA

Ausente, todos me querem. Presente, fogem de mim.

PAR A CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

Você tem uma religião?

O que ela ensina de mais importante?

JÁ  PENSOU SE  FOSSE ASS IM?

A CASA

Minha casa é bonita

Minha casa tem valor

Minha casa é muito rica

Porque nela habita amor

Tem até um cachorrinho

Ele é de estimação

De manhã quando eu acordo

Ele me faz um carinho

Muito alegre ele late

E abana o rabinho

18 | Nós protegemos a vida Livro do professor



Às vezes uma briguinha

Que faz parte do viver

Em casa há liberdade

De falar e ouvir

É um dever

Lá, lá, lá, lá

Na minha casa eu sou feliz

Lá, lá, lá, lá

Meu coração assim me diz

Celina Santana. CD É hora de Cantar.  
Paulinas/COMEP, 1998.
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1.2. A canção dos anões

OBJETIVO

Sentir a alegria de viver e de ter sido matriculada na escola por alguém que a ama, 
para aprender e para conviver com pessoas diferentes.

MATERIAL

Todos os materiais de arte disponíveis, à escolha.

OS ANÕES CANTAM E DANÇAM

Branca de Neve se perdeu na floresta.
Ela caminhou por muito tempo e encontrou a casa dos anões.
Entrou e ficou lá até eles chegarem.
Os anões eram sete.
Todos os dias eles iam trabalhar na mina, cantando:
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Eu vou, eu vou, pro trabalho agora eu vou
Lá lá rá lá lá, lá lá rá lá lá
Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.

Quando voltavam da mina para casa, os anões vinham cantando outra vez.
Alusão ao conto Branca de Neve e os sete anões, de Grimm.

Você pode inventar outra letra para a canção dos anões.
Pode também saltitar, dançar, bater palmas.
Pode bater pés ou virar estátua enquanto canta.

Ler o relato inicial e deixar as crianças construírem a história.
Motivar para a alegria de viver, poder sair de casa e vir à escola.
Formar uma roda ou fila e cantar a canção dos anões: repetir e introduzir gestos que 
acompanhem o ritmo.
No fim de cada repetição, todos podem ficar parados como estátua, esperando que 
alguém grite uma nova palavra para cantar. Por exemplo: “para a escola”, “estudar”, 
“escrever”, “aprender”. A cada palavra dita, repetir a canção e criar gestos.
Formar duplas, frente a frente, com as mãos espalmadas umas contra as outras. 
Uma criança pede à outra: “Deixe-me passar, quero ir (diz aonde quer ir)”. A outra 
não permite e a empurra de leve, sem separar as mãos. Depois, trocam-se os papéis.
Comentar a experiência das duplas: o que a pessoa sente ao ser impedida de fazer 
o que precisa?
Questionar: o que queremos fazer e aprender na escola durante o 2o ano?
A seguir, executar a sugestão do item “Invenção”: colocar o material à disposição, 
para que cada criança escolha o que preferir e crie uma forma de transmitir a men-
sagem “A quem quero agradecer por eu estar na escola”. Ao final, pedir que apre-
sentem para a turma o trabalho e o motivo de agradecimento.
Concluir falando sobre o papel da escola: um lugar para as crianças crescerem jun-
tas e conhecerem as diferenças que fazem o povo brasileiro ser tão bonito, alegre 
e acolhedor. É próprio do ser humano ter capacidades, aprender e ter sentimentos. 
Cada pessoa é única e tem seu jeito especial de aprender, ensinar e realizar muitas 
ações boas, mas as pessoas precisam umas das outras para se desenvolver e crescer.

COMUNICAÇÃO

Você está na escola porque alguém o ama e fez sua matrícula.

O que você quer fazer e aprender no 2o ano?
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INVENÇÃO 

Que tal escolher o material e representar a pessoa a quem você quer agradecer por 
estar na escola?

CHAR ADA

O que é, o que é? Cozido é alimento, mas escrito fica cheio de terra.

PAR A CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

O que sua religião ensina a fazer quando se recebe amor, cuidado e ajuda de al-
guém?
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JÁ  PENSOU SE  FOSSE ASS IM?

SEGREDO DA FELICIDADE

Se você gosta de matemática

Você é feliz contando 2+1+1+1

Se você gosta desta bandinha

Você é feliz tocando 

Tra-la-lá, Tim-bum, Tim-bum!

O segredo da felicidade

É amar, é amar

Se você gosta de seu vizinho

Você é feliz chegando na janela

Ou no portão

Se você gosta de seu gatinho

Você é feliz quando ele faz

Rom-rom, miau, miau

Se você gosta de sua escola

Você é feliz na hora da entrada

Oi, oi, oi!

Se você gosta de sua casa

Você é feliz na hora da saída

Tchau, tchau, tchau!

Maria Sardenberg. CD Tra-la-lá.  
Paulinas/COMEP, 2001.
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1.3. O nome daquele pato

OBJETIVO

Lidar com os sentimentos e compreender que ser pessoa é amar, ser amada e ter o 
seu espaço numa sociedade plural.

MATERIAL

Música para dançar. Material para fazer máscaras: embalagens ou folhas de papel e 
pedaços de barbantes para prender, tintas, pincéis, lápis de cor.

O CISNE DA LAGOA

Era primavera.

As crianças correram até a margem da lagoa e viram um habitante recém-chegado, 
mais belo que os outros cisnes do bando.

Elas sabiam que aquele era um cisne novo, porque conheciam pelo nome cada um 
dos velhos amigos.

Que aventura descobrir a história do belo animal e dar um nome a ele!
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Ainda bem que aquelas crianças entendiam a linguagem dos animais.

Elas ouviram a longa história do cisne: ele nascera em uma fazenda onde todos pen-
saram que fosse um pato.

Alusão ao conto O patinho feio, de Grimm.

Ler o final da história do patinho feio.

Reconstruir a história toda com sons e movimentos da fazenda, da estrada, da lagoa. 
Por exemplo: imitar a família de patos em que o pequeno cisne nasceu, imitar outros 
animais da fazenda, assobiar e balançar o corpo ao som do vento, lutar contra a 
tempestade, procurar proteger-se do frio etc.

Pedir às crianças que escolham um nome novo para o cisne que deixou de ser con-
siderado um patinho feio e expliquem o motivo do nome.

Fazer a dança das casinhas: riscar círculos no chão, três a menos do que o número 
de crianças. Colocar música para que todos dancem fora dos círculos. Ao parar 
a música, todos devem correr para dentro de uma casinha. Os três que ficam 
fora saem da brincadeira. Apagar três casinhas e recomeçar, até que restem três 
crianças.

Conversar acerca da experiência: como nos sentimos quando nos deixam fora e não 
há lugar para nós? E quando deixamos outras pessoas fora?

A seguir, executar a sugestão do item “Invenção”: criar máscaras de sentimentos, 
desenhando um semblante alegre, um triste, um enraivecido, um temeroso e um 
sereno. Os sentimentos podem ser pintados no próprio rosto, desenhados em um 
saco de papel (com aberturas para os olhos e o nariz) ou em uma folha.

Pedir a cada criança que use a máscara que desenhou e explique o motivo.

Concluir que cada pessoa é única e existe para ser amada, para ser feliz, para amar 
e fazer os outros felizes. Mas às vezes, mesmo sem querer, a gente magoa e é ma-
goada. Isso faz sofrer, mas é possível superar, porque todos nós temos muitas qua-
lidades e somos pessoas belas e importantes.

COMUNICAÇÃO

Você conhece a história do patinho feio que na verdade era um cisne?

Como você se sente quando não há lugar para você em uma brincadeira?

E quando você tira o lugar de outra pessoa?

As religiões ensinam que todas as pessoas merecem amor e respeito por suas diferenças.
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INVENÇÃO

Que tal criar uma máscara para mostrar como se sente quando alguém magoa você? 

Pode também mostrar como se sente quando você magoa alguém.

CHAR ADA

O que é, o que é? 

É um pássaro tão belo! É de alguns tão conhecido!

Ele continua o mesmo quando o escrevo invertido.

PAR A CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

O que sua religião ensina a fazer quando você magoa alguém ou é magoado?

JÁ  PENSOU SE  FOSSE ASS IM?

OLHE EU AQUI

Olhe eu aqui... estou presente
Eu sou presente que vem de Deus
Olhe eu aqui... eu sou criança!
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Que meu sorriso chegue até você
Olhe eu aqui... estou presente!

Eu sou presente que vem de Deus
Olhe eu aqui... eu sou a vida!

Que meu sorriso chegue até você
Olhe eu aqui...eu sou a vida!

Eu sou a vida que vem de Deus
Olhe eu aqui... eu sou criança
Que meu sorriso chegue até você

Zélia Patrício. CD A bonita arte de Deus. v. 1.  
Paulinas/COMEP, 1996.
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1.4. A quadrilha apavorada

OBJETIVO

Experimentar a alegria de conviver e trabalhar em equipe. Desenvolver a capacidade 
de ouvir, respeitar e aceitar a opinião da outra pessoa e de socializar a própria.

MATERIAL

Papéis com o nome de um animal para cada criança. Repetir quatro vezes o mesmo 
animal, para formar equipes.

OS MÚSICOS DE BREMEN
No tempo em que as pessoas eram cruéis e abandonavam os animais velhos e doen-

tes, um burro, um cão, um gato e um galo foram enxotados de casa por seus donos e 
formaram um grupo musical. Tinham esperança de assim ser alimentados por pessoas 
bondosas.
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Os quatro amigos saíram rumo à cidade de Bremen, mas a noite caiu e eles entraram 
na floresta para dormir. Avistaram ao longe uma luz. Foram até lá e ouviram grande 
algazarra em uma cabana escondida entre as árvores.

A janela era alta e os animais não podiam espiar para dentro. Então, o burro 
convidou o cão a subir em seu lombo. O cão pediu ao gato que pulasse sobre ele e 
o galo voou para cima do gato. Um sustentando o outro, o galo olhou para dentro. 
Era o esconderijo de assaltantes que estavam devorando guloseimas roubadas na 
cidade.

Os animais entraram, derrubaram o lampião e tudo ficou escuro. O burro começou 
a coicear, o gato a unhar, o cão a morder e o galo a bicar os malandros. Eles fugiram 
apavorados, pensando que a cabana fosse assombrada. Assim, os quatro amigos en-
contraram um lugar para viver, porque a quadrilha nunca mais voltou.

Alusão ao conto Os músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm.

Ler e reconstruir a história dos músicos de Bremen, com sons e movimentos.

Comentar os objetivos dos dois grupos: o dos animais (ajudar uns aos outros, so-
breviver juntos, somar esforços para alcançar um objetivo etc.) e o dos assaltantes 
(roubar, esconder-se, divertir-se etc.).

Organizar equipes, de preferência com quatro membros, distribuir pequenos papéis 
com nomes de animais. Pedir que imitem o animal que receberam e assim descu-
bram com quais colegas sua equipe é formada.

Sugerir uma atividade que exija colaboração, por exemplo: desenhar no quadro um 
animal com uma parte faltando; alguém da equipe, de olhos vendados, deve dese-
nhá-la, seguindo as orientações de sua equipe.

Conversar a respeito do que cada um sentiu ao orientar ou ser orientado.

Listar as atitudes que são necessárias para conviver e trabalhar em equipe.

Concluir que as pessoas vivem felizes quando colaboram e ajudam umas às outras. 
Este é o principal ensinamento das religiões.

A seguir, desenvolver a sugestões do item “Invenção”: cantar a música “Eu vi uma 
barata (havia uma pastorzinho)” ou outra conhecida. Pedir, então, a cada equipe 
que crie estrofes novas que falem de atitudes necessárias para a convivência. Cantar 
as estrofes com movimentos, gestos, marcação do ritmo, instrumentos.
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COMUNICAÇÃO

As religiões ensinam a respeitar, conviver, trabalhar em colaboração e ser felizes.

Você pode fazer um trabalho com seus colegas, depois contar para os outros: o que é 
preciso fazer para nos sentirmos bem na equipe?

INVENÇÃO

Você conhece esta música?

Eu vi uma barata na careca do vovô
Assim que ela me viu bateu asas e voou
Dó ré mi fá fá fá, dó ré dó ré ré ré
Dó sol fá mi mi mi
Dó ré mi fá fá fá

Havia um pastorzinho que andava a pastorear 
Saiu de sua casa e pôs-se a cantar
Dó ré mi fá fá fá, dó ré dó ré ré ré
Dó sol fá mi mi mi
Dó ré mi fá fá fá.

Folclore infantil

Que tal agora você inventar  
outras estrofes, como esta:

O vovô me disse que o respeito é legal

Todos participam e ninguém se sente mal

Dó ré mi fá fá fá, dó ré dó ré ré ré

Dó sol fá mi mi mi

Dó ré mi fá fá fá

CHAR ADA

Por que o trem só consegue entrar no túnel até a metade?
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PAR A CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

O que sua religião ensina a fazer para conviver com as pessoas e fazê-las felizes?

JÁ  PENSOU SE  FOSSE ASS IM?

VAMOS REUNIR-NOS

Vamos reunir-nos (bis)
Conforme a professora orientou

Um ajuda o outro a estudar
Então vem participar
E na minha equipe entrar
E contente vou ficar

Estudar assim é sensacional
A gente aprende muito mais
Trocando ideias geniais

Edilberto P. Vasconcelos. CD A escola é um show. 
Paulinas/COMEP, 1997.
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