ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO

Orientações para
Recuperação 2021
II ETAPA LETIVA

Área do Conhecimento:

Ensino Religioso

Componente Curricular:

Ensino Religioso

Ano/Série:

8.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 – EF08ER04) Discutir como filosofias de vida,
tradições e instituições religiosas podem inﬂuenciar diferentes campos da esfera pública (política, saúde, educação, economia).

CRENÇAS
RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE
VIDA

Crenças, filosofias de
vida e esfera pública

ETHOS

Combate à Intimidação
Sistemática
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(CSMM – EF08ER08) Conhecer os valores de tradições
religiosas, como Hinduísmo, Taoísmo, Cristianismo,
Islamismo e Fé Bahá’i, que possibilitam a convivência, o respeito, a tolerância e a solidariedade em
relação ao diferente.
(CSMM – EF08ER10) Dialogar sobre as práticas de
bullying e cyberbullying, identificando modos de
preveni-las e combatê-las.
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1. APROXIMAÇÃO
Leia os textos no livro didático: páginas 51 a 65.

2. PERCEPÇÃO E PREPARAÇÃO
Leia o texto bíblico a seguir.

Eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é
a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu
disse: “Eu vou, mas voltarei para vocês”. Se vocês me amassem, ficariam alegres porque eu vou
para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que,
quando acontecer, vocês acreditem.
BÍBLIA SAGRADA. João 14, 27-29.
Disponível em: http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/_PXJ.HTM. Acesso em: 15 jul. 2021.

3. AMPLIAÇÃO

Assista aos vídeos indicados abaixo.
► https://www.youtube.com/watch?v=-4uGtLjfKNI
► https://www.youtube.com/watch?v=Kiok0T2WHf4
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4. USO

ESCREVA, em seu caderno, um texto (20 linhas) explicando como os valores presentes
nas Tradições Religiosas podem colaborar para o combate ao bullying. Pesquise, nos textos
do livro didático, argumentos para sustentar seu ponto de vista.

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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