ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO

Orientações para
Recuperação 2021
II ETAPA LETIVA

Área do Conhecimento:

Ensino Religioso

Componente Curricular:

Ensino Religioso

Ano/Série:

4.º Ano do Ensino Fundamental
Prezado(a) Estudante,
Esta Trilha de Aprendizagem apresenta possíveis caminhos para o desenvolvimento de habili-

dades relacionadas ao componente curricular e tem o objetivo de auxiliá-lo(a) na sua rotina de estudos para
que você alcance o desempenho esperado.
No decorrer da Trilha, você poderá compreender melhor os temas estudados e ampliar seus conhecimentos, por meio de diferentes estratégias que visam contribuir para o seu processo de aprendizagem.
Segue abaixo a relação de unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades a serem
desenvolvidas.

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
(BNCC – EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário.
(BNCC – EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em
diferentes manifestações e tradições religiosas.

IDENTIDADES E
ALTERIDADES

Ritos religiosos e a Confiança na divindade

(BNCC – EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de
passagem em diversos grupos religiosos (nascimento, casamento e morte).
(BNCC – EF04ER04) Identificar as diversas formas de expressão da espiritualidade (orações, cultos, gestos, cantos,
dança, meditação) nas diferentes tradições religiosas.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(CSMM – EF04ER09) Relatar a história dos profetas bíbliOs profetas e a dignicos, por meio da construção de histórias em quadrinhos,
dade da pessoa humana com a finalidade de perceber que denunciar as injustiças
sociais é um compromisso para o bem coletivo.

1. APROXIMAÇÃO

Leia o texto a seguir.

Confiança: sentimento fundamental
Por meio da confiança fazemos amigos e convivemos em paz com as pessoas. A confiança
nos permite construir um mundo feliz e seguro ao nosso redor.
A história de Abraão nos ensina que podemos confiar em Deus porque Ele cumpre suas
promessas. Com Abraão, começa a história de amizade entre Deus e a humanidade.
O que Deus fez e continua fazendo pela humanidade é prova de seu amor por nós.
Nossa vida é repleta de momentos nos quais Deus nos defende e nos protege. Deus nos
ama e sempre está ao nosso lado.
A história de Abraão nos mostra a importância de confiar em Deus. E Deus nos ensina
também a confiar nas pessoas. Por isso, a confiança em Deus nos faz crescer como pessoas e nos
encoraja a agir como amigos.
Os amigos verdadeiros confiam uns nos outros. A vida em sociedade seria impossível se não
confiássemos uns nos outros.
SÁNCHEZ, Mar Sánchez. CASTELLANOS, Hortensia Mufioz. Semear Juntos 4. Ensino Religioso. 2. ed. São Paulo: SM Educação,
2020. p. 24. (Adaptado).
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2. PERCEPÇÃO E PREPARAÇÃO

Muitas pessoas são exemplos de como podemos contribuir para que o mundo seja um lugar
melhor. Às vezes, ainda que saibamos o que temos de fazer, parece que esquecemos – mas por sorte
há alguém que nos ajuda a lembrar como agir da melhor maneira.
Os profetas são mensageiros de Deus. Os mensageiros de Deus nos ajudam de muitas
formas. Eles nos incentivam a estar atentos para ajudar as pessoas. Eles nos convidam a confiar em
Deus e seguir os seus mandamentos. Eles nos orientam a fazer o bem e nos falam de Jesus, que foi o
enviado por Deus para salvar a humanidade.
Nós também podemos ser mensageiros de Deus. Para isso, devemos colaborar na construção de um mundo melhor, ajudando o próximo, dialogando, respeitando e compartilhando com os
outros o que sabemos sobre Jesus.
SÁNCHEZ, Mar Sánchez. CASTELLANOS, Hortensia Mufioz. Semear Juntos 4. Ensino Religioso. 2. ed. São Paulo: SM Educação,
2020. p. 21, 24. (Adaptado).
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3. AMPLIAÇÃO

► Assista aos vídeos sobre a história de Abraão e os Profetas de Deus.
https://www.youtube.com/watch?v=yASxLICNK9o&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=d2i7a-3kDfU
https://www.youtube.com/watch?v=VOtwKl1yfnE
https://www.youtube.com/watch?v=yqqah0Bztwg

4. USO

01.

ESCREVA, em seu caderno, um resumo sobre o que você aprendeu a respeito da confiança em Deus e
a importância dos exemplos dos profetas de Deus na história bíblica.

02.

Responda:
a) Como ser um profeta nos dias de hoje?
b) ESCREVA, em seu caderno, três exemplos de atitudes que podemos ter para colaborar na construção de um mundo justo e fraterno, que agrada a Deus.
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5. FEEDBACK

Entre em contato com o(a) professor(a), por meio da ferramenta Microsoft Teams –
Equipe Chat Professor ou nas aulas remotas, caso necessite de suporte para utilizar a
Trilha de Aprendizagem ou esclarecer dúvidas na realização das atividades.

6. AVALIAÇÃO

As orientações para a Avaliação de Recuperação seguirão posteriormente.
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