ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO

Orientações para
Recuperação 2021
II ETAPA LETIVA

Área do Conhecimento:

Ensino Religioso

Componente Curricular:

Ensino Religioso

Ano/Série:

9.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

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vida e Morte

HABILIDADES

(CSMM – EF09ER08) Identificar práticas pessoais e culturais que expressam sincretismos e hibridismos religiosos e concedem sentido transcendente à vida.

(CSMM – EF09ER10) Promover relações humanas que
reconheçam e respeitem a diversidade na perspectiva
dos Direitos Humanos.
ETHOS

Combate à Intimidação
Sistemática
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(CSMM – EF09ER11) 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.

Jesus viu as multidões, subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram,
e Jesus começou a ensiná-los: “Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do
Céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a
Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que
são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu. Felizes vocês, se forem
insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim.
Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu.
BÍBLIA SAGRADA. Mateus 5, 3-12.
Disponível em: http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/_PVB.HTM. Acesso em: 15 jul. 2021.

3. AMPLIAÇÃO

Assista aos vídeos indicados abaixo.
► https://www.youtube.com/watch?v=vtp0R3-GA3I
► https://www.youtube.com/watch?v=ZxTr29dF498
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4. USO

ESCREVA, em seu caderno, um texto (20 linhas) sobre como as Tradições Religiosas podem colaborar para a promoção do bem comum na sociedade brasileira.

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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