ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO

Orientações para
Recuperação 2021
II ETAPA LETIVA

Área do Conhecimento:

Ensino Religioso

Componente Curricular:

Ensino Religioso

Ano/Série:

6.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

CRENÇAS
RELIGIOSAS
E FILOSOFIAS
DE VIDA

ETHOS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

A Ética no exercício da
liderança religiosa

Combate à Intimidação
Sistemática
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HABILIDADES
(CSMM – EF06ER09) Reconhecer o papel desempenhado pelos líderes religiosos na transmissão dos conceitos
éticos e morais das Tradições Religiosas.
(CSMM – EF06ER10) Perceber como doutrinas religiosas
embasam a manutenção de cosmovisões e a transmissão
de seus conteúdos, por meio da análise de missões religiosas e dos mecanismos utilizados para a disseminação de seus valores e crenças.
(CSMM – EF06ER13) Dialogar sobre as práticas de bullying
e cyberbullying, identiﬁcando modos de combatê-las e preveni-las.
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1. APROXIMAÇÃO
Leia os textos no livro didático: páginas 51 a 65.

2. PERCEPÇÃO E PREPARAÇÃO
Leia, a seguir, os 12 Conselhos que o Papa Francisco deu aos jovens de Moçambique.

1. Vós sois importantes! Precisais de o saber, precisais de acreditar nisto: vós sois importantes! Mas com humildade.
2. Alegria partilhada e celebrada que reconcilia e se torna no melhor antídoto capaz de desmentir todos aqueles que querem dividir, fragmentar ou contrapor.
3. Se quiseres chegar depressa, caminha sozinho; se quiseres chegar longe, vai acompanhado.
4. Sonhai com os outros, nunca contra os outros; sonhai como sonhastes e preparastes este
encontro: todos unidos e sem barreiras.
5. Inimiga dos sonhos e do compromisso, não é apenas a resignação, mas também a ansiedade.
6. Não deixeis que vos roubem a alegria. Não deixeis de cantar e expressar-vos de acordo com
todo o bem que aprendestes das vossas tradições.
7. Não é bom dar-se por vencido! Não caiamos no erro de parar porque há coisas que não
correram bem à primeira.
8. Sede capazes de criar a amizade social. Como é importante não esquecer que a inimizade
social destrói. O mundo destrói-se pela inimizade. E a inimizade maior é a guerra.
9. Os sonhos mais belos conquistam-se com esperança, paciência e determinação, renuncian
do às pressas.
10. A paz é um processo que também vós sois chamados a fazer avançar, estendendo sempre
as vossas mãos especialmente àqueles que estão a passar momentos difíceis.
11. Procurai crescer na amizade também com aqueles que pensam de maneira diferente, para
que a solidariedade cresça entre vós e se torne na melhor arma para transformar a história.
12. Proteger a nossa Casa Comum. Aqui tendes um belo sonho para cultivar juntos, como família moçambicana, uma bela luta que pode ajudar-vos a permanecer unidos.
Disponível em: https://jovensconectados.org.br/os-12-conselhos-que-o-papa-francisco-deu-aos-jovens-de-mocambique.
html. Acesso em: 15 jul. 2021.
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3. AMPLIAÇÃO

Assista aos vídeos indicados abaixo.
► https://www.youtube.com/watch?v=lXyMhZZy4mg
► https://www.youtube.com/watch?v=Kiok0T2WHf4

4. USO

ESCREVA, em seu caderno, 10 conselhos para os adolescentes cultivarem a Cultura de
Paz no ambiente digital.

5. FEEDBACK

Entre em contato com o(a) professor(a), por meio da ferramenta Microsoft Teams –
Equipe Chat Professor, 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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