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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 1o ano, Viver é muito bom, 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 desco-
brir e desenvolver potencialidades pessoais, coletivas e comunitárias, conhecimentos e 
vivências 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 

Livro do professor Viver é muito bom | 7



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. 
7, de 14 de dezembro de 2010, ao fixar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos, afirma: 

“Art. 14. O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve abranger, obrigato-
riamente, conforme o art. 26 da Lei n. 9.394/96, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem 
como o ensino da Arte, a Educação Física e o Ensino Religioso.

Art. 15. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim organizados 
em relação às áreas de conhecimento:

I – Linguagens: a) Língua Portuguesa; b) Língua Materna, para populações indígenas; c) Língua Es-
trangeira moderna; d) Arte; e) Educação Física; II – Matemática; III – Ciências da Natureza; IV – Ciências 
Humanas: a) História; b) Geografia; V – Ensino Religioso.

Art. 21. No projeto político-pedagógico do Ensino Fundamental e no regimento escolar, o aluno, cen-
tro do planejamento curricular, será considerado como sujeito que atribui sentidos à natureza e à socie-
dade nas práticas sociais que vivencia, produzindo cultura e construindo sua identidade pessoal e social.
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Parágrafo único. Como sujeito de direitos, o aluno tomará parte ativa na discussão e na implemen-
tação das normas que regem as formas de relacionamento na escola, fornecerá indicações relevantes 
a respeito do que deve ser trabalhado no currículo e será incentivado a participar das organizações 
estudantis.

Art. 22. O trabalho educativo no Ensino Fundamental deve empenhar-se na promoção de uma 
cultura escolar acolhedora e respeitosa, que reconheça e valorize as experiências dos alunos atendendo 
as suas diferenças e necessidades específicas, de modo a contribuir para efetivar a inclusão escolar e o 

direito de todos à educação.” 

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, liturgias, 
rituais etc. 

• Tradições religiosas – indígenas, africanas e afro-brasileiras, Judaísmo, Xintoísmo, 
Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Fé Bahá’i, Protestantismo, Catolicismo, Pentecostalis-
mo, 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, afri-
canas; 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 é instrumento de apoio para a compreensão da realidade, a reflexão e 

a expressão do pensamento por meio da arte, porém não é consumível. É preciso cader-
no ou folhas para as atividades. 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, com a participação das crianças, podem ser selecio-
nados os temas de maior interesse. Quaisquer iniciativas suas para tornar a aula mais 
interessante e agradável são altamente recomendáveis. 

A criança na faixa etária de 6 anos é capaz de planejar ações e prever consequên-
cias. O pensamento é flexível e apto a compreender a diversidade. Ela escuta e aceita 
opiniões  de colegas, mesmo se forem diferentes das suas.

Os modelos que aparecem no fim de cada lição em alguns casos fazem parte do de-
senvolvimento da aula e devem ser confeccionados. Em outros, são opcionais e podem 
ser feitos em casa, com a ajuda dos familiares, ou em outros momentos.

Mais do que aquisição de habilidades, o 1o Ano ainda é tempo de socialização. Ativi-
dades em parceria e diálogo ajudam a criança a fazer serenamente a passagem natural 
do egocentrismo da primeira infância para a relação, que requer dela o desenvolvimento 
de outras possibilidades, além das aptidões físicas e intelectuais.

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 variadas 
situações da vida cotidiana, decodificando o que acontece no mundo adulto e recons-
truindo a realidade por meio de seus próprios códigos e ao alcance de seu conhecimento. 

Sempre que for oportuno, é bom sugerir às crianças que brinquem como se estives-
sem em uma determinada situação. Assim elas estarão compreendendo e assimilando 
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conceitos abstratos, desenvolvendo-se emocionalmente e favorecendo a aceitação do 
outro, do diferente.

USO DO ESPAÇO NA SALA
O movimento corporal é indispensável na educação infantil. A experiência requeri-

da pelo Ensino Religioso dificilmente pode ocorrer se a aula não envolver a criança em 
todas as dimensões: cognitiva, emocional e lúdica. Quando a aula não for desenvolvida 
no pátio, é preciso ter ou improvisar espaço na sala de aula.

Algumas sugestões:

• Dispor as mesinhas ou carteiras em círculo ou ao longo das paredes, para que 
todos possam se ver o tempo todo e deixando o centro livre.

• Concentrar as carteiras no centro da sala, deixando espaços laterais para que as 
crianças se movimentem, seguindo a inspiração de cada uma das canções.

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

MOVIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
É importante deixar que as crianças criem os movimentos para as canções, mas al-

gumas sugestões podem ajudá-las a agir com harmonia. Por exemplo:

• Acompanhar as músicas com movimentos ritmados em roda, em fila, em duplas, 
em pequenos grupos, de mãos dadas, com as mãos nos ombros do companheiro, 
de braços dados, saltitando, pulando num pé só, caminhando para a frente ou 
para trás, abaixando, levantando, balançando como árvore ao vento, reproduzin-
do movimentos de animais, imitando estátua etc.

• Marcar o ritmo batendo palmas ou os pés, estalando os dedos, batendo as palmas 
das mãos com o colega da direita e da esquerda.

PASSOS DO DESENVOLVIMENTO
É preciso manter uma rotina e um padrão mais ou menos determinado de trabalho 

dentro do espaço e do tempo disponíveis, bem como um equilíbrio adequado entre mo-
mentos de calma, reflexão, ação, trabalho artístico, diálogo etc. Isso favorece a concen-
tração e a autoconfiança. Desse modo, a criança consegue prever o que irá acontecer 
depois e apropriar-se do processo de sua própria educação, pois se sente responsável 
por aquilo que foi combinado com a turma. 
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RODA

Após uma motivação inicial e uma breve explicação introdutória acerca do objeto 
de estudo na aula, é interessante deixar que as crianças narrem ou descrevam o que 
conhecem a respeito do tema.

Quando for solicitado às crianças que façam gestos, descrevam locais, contem histó-
rias, entoem cânticos das religiões que conhecem ou frequentam, é preciso prever que 
muitas vezes a maioria pertence ao Cristianismo. É, portanto, indispensável mencionar 
as outras religiões, mostrar ilustrações, projetar imagens e filmes e pedir que se lem-
brem do que conhecem pela televisão ou outros meios.

ATIVIDADE

A arte é a melhor forma de comunicar o pensamento, as opiniões e as experiências. 
A maioria das atividades propostas é de execução coletiva, pois o Ensino Religioso educa 
para a capacidade de interagir na construção de objetivos coletivos. 

Os trabalhos não devem representar um monólogo da criança com sua capacidade 
de expressão. É preciso socializar o resultado por meio não só da exposição, mas tam-
bém oferecendo a oportunidade a cada uma para explicar e interpretar sua criação. 

Além de desenho, que já costuma ser muito utilizado em outros momentos, este 
livro propõe outras atividades artísticas. Podem ser utilizados os materiais costumeiros e 
adequados à faixa etária dos alunos (como massa de modelar, tintas e lápis para dese-
nho e pintura, tesoura, cola, papel colorido, gravuras) ou alternativos (sucata). 

DIÁLOGO

A educação não se dá apenas com o acréscimo de novas informações, mas com o 
desenvolvimento da capacidade de elaborar hipóteses a respeito do que já se sabe. Por 
isso, o ensino escolar deve sempre levar em consideração o saber que a criança já possui 
acerca daquilo que a rodeia, os conhecimentos anteriores à sua escolarização, adquiri-
dos na família e na sociedade em que nasceu. 

O Ensino Religioso visa à construção do saber a respeito da religiosidade e do sentido 
da vida. O método proposto privilegia o diálogo a respeito das experiências realizadas e 
das hipóteses construídas, por meio de atividades que levam à reflexão, à formação de 
opiniões a respeito da realidade iluminada pela descoberta do sagrado e à tomada de 
atitudes significativas.
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MÚSICA

O canto, a dança, a brincadeira têm por finalidade proporcionar prazer ao aprendi-
zado. 

As músicas sugeridas a cada lição têm o objetivo de sintetizar o tema proposto e 
encontram-se no CD que acompanha este livro.

Qualquer canção ou música instrumental pode ser acompanhada de gestos, coreo-
grafias ou ritmo, produzido pelo próprio corpo ou por instrumentos que sejam, de pre-
ferência, construídos pela turma, com material alternativo.
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U N I D A D E  1 

A vida é legal
Objetivo Compreender a felicidade de ser uma 
pessoa única, no meio de tantas pessoas diferentes 
umas das outras.



1.1. A felicidade que Deus criou

OBJETIVO

Sentir a alegria de ser uma pessoa igual às outras, 
mas com características pessoais; de estar crescen-
do, aprendendo e se relacionando em uma turma 
repleta de diferenças. Conhecer o ensinamento das 
religiões acerca da origem de tudo o que existe.

MATERIAL

Música para dançar, balões infláveis de cores di-
versas, pequenos retalhos de papel colorido, te-
soura, lápis, pincéis atômicos e fita adesiva.

RODA

Distribuir os balões vazios e pe-
dir às crianças que os descrevam 
(pequenos, achatados, sem gra-
ça, vazios, todos iguais etc.).

Deixar que soprem e encham os 
balões.

Amarrar os balões e pedir a cada 
criança que cuide do seu.

Pedir-lhes que opinem: o que foi preciso 
para que os balões se transformassem?

1
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Valorizar as opiniões e concluir: foi preciso a ação de alguém que os tomou na mão, 
os encheu com seu sopro e os fez crescer.

Tocar a canção Viva a criança.

Pedir às crianças que, em pé ou sentadas em roda, enquanto ouvem a música, pas-
sem os balões de mão em mão, acompanhando o ritmo. Se necessário, repetir a música, 
até que se forme um movimento cadenciado.

432 5

A vida é legal Unidade I | 17



ATIV IDADE

Ler o texto inicial da lição e pedir às crianças que observem os desenhos do livro.

Pôr à disposição o material e deixá-las reproduzir seus próprios rostos no balão, com 
papel ou pincel atômico, colando ou desenhando: olhos, nariz, boca, cabelos, orelhas etc.

Após todas terem decorado o balão, pedir que voltem para a roda.

DIÁLOGO

• Os balões antes eram todos iguais? Tinham algumas diferenças (tamanho, cor, 
formato)?

• Quais as diferenças que existem entre os balões, depois de decorados (menino e 
menina, vários formatos e cores de olhos, cabelos)?

• Todos continuam sendo apenas balões?

• E nós, pessoas, em que somos iguais? E em que somos diferentes?

Valorizar as opiniões e concluir:

• Somos iguais, em muitos aspectos: somos inteligentes, temos sentimentos, ale-
grias, tristezas, capacidades, dificuldades, podemos dar e receber carinho, amiza-
de e amor.

• Também temos várias diferenças e cada um de nós é tão importante como os de-
mais. Quanto mais diferentes somos, mais belo e variado é o mundo.

• As religiões ensinam que Deus nos dá vida, nos faz crescer e conhece a cada um 
de nós. Criou-nos uns diferentes dos outros, para assim podermos nos ajudar e 
aprender uns com os outros e, ainda, para que o mundo ficasse bem variado e 
bonito.

Recolocar a canção Viva a criança e deixar que as crianças dancem, pulem e brin-
quem, acompanhando o ritmo com os balões.
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Eu existo.

Recebi a vida de presente.

Vivo com as pessoas.

Somos iguais, mas temos diferenças.

VIVA A CRIANÇA

Criança é alegria

Criança é amor

Criança é ternura

É a felicidade que Deus criou

Uma flor é uma criança

A estrela é uma criança

A lua é uma criança

Criança é assim

Em tudo que faz

Tem amor e paz

Celina Santana. CD Tra-la-lá, vamos comemorar. 
Paulinas/COMEP, 2001.

Crescemos para ser felizes.

O mundo é belo.

É cheio de diferenças.

Deus não para de ter ideias geniais!
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1.2. Brincando de comunicar

OBJETIVO

Tomar consciência do privilégio de ser pessoa, capaz de ver a realidade, pensar sobre 
ela e comunicar o próprio pensamento. Descobrir que as religiões têm palavras sagra-
das, próprias para a comunicação com Deus.
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MATERIAL

Aparelho de som e CD. Um livro de histórias, uma folha 
de revista ou outra gravura para cada criança. Preparar 
algo que coloque em destaque a criança que estiver 
falando, por exemplo: uma caixa em forma de 
televisão, microfone feito de material alterna-
tivo, um local elevado onde ela possa subir, 
uma peça de roupa ou acessório diferente 
etc. Se possível, filmar ou gravar a fala de 
cada criança.

RODA

Ler o texto inicial da lição e 
deixar que as crianças observem 
os desenhos do livro.

ATIV IDADE

Distribuir os livros, folhas ou gra-
vuras para cada criança e pedir que por 
algum tempo em silêncio observem as ilustrações e tentem reconhecer ou imaginar 
a história, ou então descrever a gravura.

Passado o tempo necessário, pedir a uma das crianças que venha ao lugar de desta-
que e fale aquilo que considera interessante sobre o material observado.

4
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Estabelecer um tempo máximo de fala para cada uma, por exemplo: 1 minuto.

Ao acabar sua apresentação pedir à criança que chame uma outra para vir ocupar o 
lugar de destaque, até que todas tenham vindo se expressar.

DIÁLOGO

• Foi legal falar para toda a turma sobre aquilo que vimos nas gravuras ou livros?

• Os animais são capazes de enxergar? E sabem falar a respeito do que enxergam?

• Por que nós somos diferentes dos animais? 

• Após todas se expressarem, valorizar o que falaram e concluir: 

• Somos pessoas, temos inteligência e capacidade de compreender, aprender 
as palavras e falar, comunicando assim nosso pensamento a respeito do que  
vemos.

• As religiões também têm palavras sagradas, as quais são usadas na comunicação 
com Deus.

Pedir às crianças que se lembrem de algumas palavras sagradas que conhecem (“ale-
luia”, “amém”, “axé”, “graças a Deus” ou outras expressões usadas em família ou nas 
comunidades a que pertencem).

Finalizar com a canção Agradeço ao bom Deus. Deixar que as crianças criem os mo-
vimentos que a música lhes sugerir.
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Tenho a palavra. Quero dizer.

Tudo o que vejo posso entender.

Minha linguagem e a visão

Abrem a porta do coração.

AGRADEÇO AO BOM DEUS

Eu tenho uma boca para falar

Tenho dois olhinhos para enxergar

Eu falo, falo tanto até cansar

Minha boca está crescendo

De tanto tagarelar

E os meus olhinhos

Tudo podem admirar

Vejo a luz, que alegria

E a grandeza que é o mar

Agradeço ao meu Deus

Por poder tudo enxergar

Zélia Barros Moraes. CD O mundo encantado da Pré-Escola.  
Paulinas/COMEP, 1996.

As pessoas criam palavras sagradas e falam com Deus.

Existem palavras sagradas em todas as línguas do mundo!

Deus entende todas as palavras sagradas!
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1.3. A festa do rei

OBJETIVO

Conscientizar-se da capacidade de fazer gestos signi-
ficativos e compreender que essa é uma das formas de 
comunicação com as pessoas e com Deus.

MATERIAL

Aparelho de som e CD, material de dese-
nho ou pintura a dedo, à escolha.

1
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RODA

Tocar a canção Dancinha para descontrair  
e deixar as crianças expressarem os gestos  
que a letra sugere.

Repetir a música quantas vezes forem ne-
cessárias para que todas participem.

Pedir-lhes que se sentem e motivar um 
tempo de descanso, silêncio e concen-
tração, permitindo que relaxem por 
alguns minutos.

DIÁLOGO

Ler a história do rei e deixar que as 
criançar observem os desenhos do livro.

Explicar: nosso corpo é todo comuni-
cação. Expressamo-nos por gestos porque 
somos inteligentes e temos sentimentos.

Questionar: 

• Os animais podem pensar e aprender 
qualquer gesto? Um gato pode andar de 
bicicleta, um elefante pode pular corda, um pássaro pode jogar bola? 

• Deixá-las lembrar outros gestos que os animais não conseguem aprender.

Concluir: 

• Somos pessoas. Nossa inteligência permite que usemos gestos para nos comunicar.

• As pessoas procuram se comunicar com Deus. Por isso elas têm religiões. E as 
religiões também usam gestos (juntar as mãos em oração, inclinar-se, ajoelhar, 
erguer os braços, apresentar oferendas, dançar etc.).

4

32

5

A vida é legal Unidade I | 25



Deixá-las mostrar ou descrever os gestos sagrados usados em família ou nas tradições 
religiosas que frequentam, ou ainda conhecidos pela televisão, por livros revistas etc.

ATIV IDADE

Pôr o material à disposição e deixar que as crianças desenhem ou pintem a dedo um 
gesto sagrado que conhecem.

Após o desenho ou pintura, pedir-lhes que apresentem e expliquem o que fizeram e 
convidem a turma a repetir o gesto.

Pedir que mencionem outros gestos que conhecem e que não foram pintados.

Concluir: 

• Podemos nos expressar por meio do corpo. Os gestos sagrados são formas que as 
pessoas criaram para se comunicar entre si e com Deus.
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Era uma vez um rei. 

Ele estava feliz e pensou: “Vou dançar para Deus”.

E foi para as ruas da cidade.

Era um reino de músicos.

Todos pegaram instrumentos, tocaram e dançaram com o rei.

A cidade virou uma festa de comunicação sagrada.

DANCINHA PARA DESCONTRAIR

Eu danço, danço, danço
Requebro a cintura
O meu corpo todo
Começa a balançar

Eu mexo com as mãos
Eu mexo com os braços
Minha cintura não pode parar

Eu mexo com os ombros
Eu dobro os joelhos

As minhas pernas não podem parar

Eu viro para um lado

Eu viro para o outro

Minha cabeça não pode parar

Celina Santana. CD Tra-la-lá, vamos comemorar.  
Paulinas/COMEP, 2001.

No mundo inteiro as pessoas fazem gestos sagrados.

Deus conhece o significado de todos os gestos e de toda a comunicação.
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1.4. O silêncio das borboletas

OBJETIVO

Experimentar a atitude religiosa do silêncio; 
conscientizar-se da própria capacidade de de-
monstrar respeito e carinho por meio do silêncio 
e de participar de uma harmonia silenciosa no 
grupo.

MATERIAL

Aparelho de som e CD. Um copo 
de vidro e um garfo ou outro objeto 
metálico semelhante. Folhas de re-

1
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vista ou papel de seda colorido, um rolinho vazio de papel higiênico e dois palitos de 
fósforos para cada criança, tesoura e cola ou fita adesiva.

RODA 

Pedir às crianças que brinquem de tapar e destapar os ouvidos com as mãos e fechar 
os olhos.

Combinar uma senha de comando 
para começar, por exemplo: toques de 
metal no copo, como o toque de um 
pequeno sino.

Pedir-lhes que permaneçam 
com os ouvidos tapados e olhos 
fechados até ouvirem novamente 
a senha.

Repetir o exercício até que 
haja silêncio e concentração.

432 5
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Ler o texto inicial da lição e pedir às crianças que observem os desenhos do livro.

Pôr à disposição o material e ajudá-las na confecção da borboleta, usando o rolinho 
de papelão para o corpo, os palitos para as antenas e o papel para as asas.

ATIV IDADE 

Pedir às crianças que formem uma roda, todas em pé, segurando as borboletas.

Tocar a música Primavera, de Vivaldi (faixa 4 do CD).

Sugerir que, em silêncio, deixem o corpo balançar e, com a mão, façam a borboleta 
voar, ao ritmo da música.

DIÁLOGO

Explicar que as borboletas são lindas e se comunicam pelo movimento, cor e forma-
to, mas são silenciosas, não emitem nenhum som.

Pedir-lhes que se lembrem de outros seres da natureza que se comunicam em  
silêncio.

Pedir que descrevam situações da vida cotidiana em que é bom e necessário fazer 
silêncio (à noite para dormir, para demonstrar carinho por alguém que está dormindo, 
estudando ou rezando, para ouvir alguém que está falando, para se concentrar em uma 
tarefa etc.).

Explicar que nos locais sagrados das religiões – templos, igrejas, centros, mesquitas, 
sinagogas etc. – também se faz silêncio para rezar, cantar e escutar a leitura ou a narra-
tiva dos ensinamentos religiosos.

Deixar que as crianças que frequentam alguma comunidade religiosa contem se nes-
ses locais há momentos de silêncio e de escuta.

Concluir:

• O silencio é muito bom, porque ele demonstra carinho e respeito. E todos os seres 
vivos precisam e podem dar e receber carinho e respeito.

• As religiões ensinam a importância do silêncio. É como demonstramos nosso cari-
nho e respeito também para com Deus.

Tocar a canção O silêncio e deixá-las cantar.
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As borboletas têm belas cores e formatos.

São cheias de desenhos.

Flutuam e dançam no ar.

Mas elas vivem em silêncio.

Bailam ao som das cascatas, ao canto dos pássaros 

e ao rumor da brisa nas árvores.

Com as asas, elas tocam uma melodia para Deus.

E só ele pode escutar!

O SILÊNCIO

O silêncio, o silêncio

Vamos todos conseguir

É a hora do silêncio

Para a gente poder ouvir

O silêncio, o silêncio

Como é bom ficar quietinho

Vamos todos fazer silêncio

Para ouvir bem direitinho

Folclore infantil – Adaptação: Nilsa Zimmermann.  
CD O mundo encantado da música. v. 1. Paulinas-COMEP, 1996.

Existe muito silêncio no planeta Terra.

Nós também podemos silenciar.

Deus entende todos os silêncios do universo!
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