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ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO RELIGIOSO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

 
 
JUSTIFICATIVA: 
 

Um dos componentes curriculares que polemizam o cotidiano da sala de aula é com certeza a disciplina criada no período republicano denominada de 

Ensino Religioso, prevista na Constituição brasileira de 1931. Esta disciplina retrata as relações Igreja e Estado em um período da história nacional mesmo 

considerando a laicidade estabelecida a partir de 1891.  

A inferência de instituições religiosas no processo de escolarização brasileira não foi limitada às chamadas escolas confessionais, mas fruto de 

contínuos esforços de que a federação e os sistemas estaduais acolhessem ações e profissionais de tradições, especialmente cristãs na orientação do cotidiano 

escolar. Um exemplo desta presença e inferência foi à articulação do Ensino Religioso Escolar ministrado por lideranças das igrejas. 

 Portanto, com objetivo de compreender a identidade, evolução e a prática docente deste componente do currículo nacional ainda vigente, a partir das 

Constituições e legislações educacionais brasileiras, desenvolve-se a elaboração das orientações curriculares para o Ensino Religioso no Estado do Piauí. 

O Ensino Religioso é um elemento do currículo, por estar alicerçado nos princípios da cidadania, do entendimento do outro enquanto outro, da 

formação integral do educando. Pois, mesmo que muitas pessoas neguem ser religiosas, é um dado histórico que toda pessoa foi preparada para ser religiosa, 

do mesmo modo que foi preparada biologicamente para falar determinada língua, gostar disto ou daquilo, comer, existir-se de uma forma, pois o ser religioso 

é um dado antropológico, cultural. No substrato de cada cultura sempre está presente o religioso. 

Este componente do currículo trata do conhecimento religioso. E, esse conhecimento, não é uma mera informação de conteúdos religiosos, um saber 

pelo saber. Não significa, portanto, ensino de informações sobre o fenômeno religioso como aparece em livros das outras disciplinas ou como se fazia 

tradicionalmente nas “aulas de religião”. Necessita ser um conhecimento em relação que, numa visão pedagógica progressista, oportuniza o saber de si: o 

educando conhecerá ao longo do primeiro grau os elementos básicos que compõem o fenômeno religioso, para que possa entender melhor a sua busca do 

transcendente. Ele é parte sempre do convívio social dos educandos para que se respeite a tradição religiosa que já trazem de suas famílias e assim se 

salvaguarde a liberdade de expressão religiosa de cada um. 

Pois, é no respeito mútuo que se cultiva a reverência ao Transcendente que é UM, mas é MAIS pelas muitas formas de expressão, conforme as 

culturas. Só assim o educando se desenvolverá no desarmamento pessoal e no empenho pelo entendimento mútuo, na paz e na fraternidade. Desse modo, 

fica claro que o Ensino Religioso não quer fazer prosélitos (seguidores) de qualquer tradição. 
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Através dos conteúdos visa-se a proporcionar os conhecimentos básicos da composição do fenômeno religioso que serão organizados em uma 

seqüência cognitiva e em respeito às características próprias do desenvolvimento religioso do ser humano. Para tal, o Ensino Religioso está organizado nos 

seguintes eixos: teologias, textos orais e escritos sagrados, ritos e ethos, que serão transversalizados pelas culturas e tradições religiosas expressas na 

diversidade cultural-religiosa brasileira. 

A transformação em área de conhecimento deu-se graças ao Conselho Nacional de Educação (Diretrizes Curriculares de Ensino Fundamental), que 

demonstrou um contínuo confronto entre dois projetos: político-religioso e político-pedagógico.  

Desta forma compreendemos que o conhecimento religioso é um conhecimento humano. A escola é o espaço tanto de construção quanto de 

socialização do conhecimento. Ora, sendo o conhecimento, como qualquer outro, conhecimento, patrimônio da humanidade, a escola não pode recusar-se a 

socializá-lo. Por fim, o ensino religioso não pode ser ideológico, doutrinário ou catequético, mas escolar.  

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Brasil ao longo da república estabeleceu três modelos para o Ensino Religioso, inicialmente o confessional assumido desde o padroado em que os 

professores atuariam como iniciadores de uma tradição religiosa, muita das vezes “preparando” as crianças em horário escolar para os sacramentos religiosos, 

os conteúdos da disciplina e a formação docente estabelecida a partir dos princípios de Lactâncio (Séc. IV da era cristã). A proposta era de que o professor 

seria o evangelizador, favorecendo os estudantes que compreendidos como fieis deveriam estudar o conteúdo para uma melhor adesão à religião considerada 

hegemônica. 

A partir de 1971 (5.692 na reforma educacional) foi elaborado o modelo interconfessional que consistia em uma articulação entre as denominações 

cristãs, utilizando-se do método antropológico-kerigmático de origem franco-belga. O professor era compreendido como um animador que a partir de temas 

relacionados a questões como a vida, namoro, família, vida sexual deveria ensinar os valores da sociedade a partir da ótica cristã, assumindo o evangelho 

como parâmetro de comportamento. Estes dois primeiros modelos foram reconhecidos formalmente na primeira versão do artigo trinta e três da lei 9394 

(1996), que descreve o Ensino Religioso confessional como possível de ser ministrado de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, 

orientado por professores ou religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas, enquanto o Ensino Religioso 

interconfessional, resultado de acordo entre as diversas entidades religiosas, se responsabilizam pela elaboração do respectivo programa.  
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Diante das discussões ocorridas na ocasião da assinatura desta legislação 9394 (1996), ocorreu uma ampla mobilização para reestruturação do artigo 

que orientava o Ensino Religioso, pois as duas modalidades deste componente curricular contrariavam a concepção de laicidade do Estado. O resultado foi a 

primeira alteração da LDBEN (9.394/96) com uma nova redação para o artigo trinta e três desta legislação em julho de 1997, que define o Ensino Religioso 

como disciplina dos horários normais das escolas públicas, bem como a capacitação dos professores desta disciplina sob a responsabilidade do Estado.   

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

� Informar sobre os elementos básicos que compõem o fenômeno religioso; 

� Ajudar o educando a formular questões existenciais e respondê-las; 

� Analisar o papel das tradições religiosas nas culturas e manifestações; 

� Compreender as verdades de fé das tradições religiosas; 

� Refletir o sentido da atitude moral dos nossos atos; 

� Auxiliar na compreensão do direito à diferença religiosa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Identificar os diferentes significados dos símbolos religiosos; 

� Compreender a história da origem e formação dos textos sagrados; 

� Conhecer a idéia do transcendente nas religiões (ocidentais e orientais); 

� Conhecer as possíveis respostas religiosas para o mistério da morte; 

� Orientar para o relacionamento ético com o outro; 

� Descrever as práticas religiosas de cada grupo religioso; 
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� Conhecer os acontecimentos religiosos que deram origem aos mitos e segredos sagrados, bem como a forma dos textos; 

� Descrever as representações do Transcendente em cada tradição religiosa; 

� Entender a evolução da estrutura religiosa através dos tempos; 

� Entender a função política das ideologias religiosas. 

 

 

SUGESTÃO DE CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA O ENSINO RELIGIOSO DO 1º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO 

1ª Série / 2º ANO 

TEMAS CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS / HABILIDADES 

• Identidade; 

• Alteridade; 

• Natureza; 

• Transcendência; 

• Símbolos Religiosos. 

 

 

 

 

 

1. Eu me conheço junto com o outro. 

   1.1. Quem sou eu? 

   1.2. O sentido do nome; 

   1.3. As pessoas com as quais me relaciono: o que temos em 
comum; 

   1.4. Os grupos e suas diferenças. 

2. Objetos e gestos. 

   2.1. Lembranças da vida; 

   2.2. Objetos e gestos presentes no dia-a-dia; 

   2.3. O sentido de cada objeto e gesto. 

3. Natureza. 

• Conhecer as primeiras noções sobre identidade, 
alteridade e transcendência; 

• Elaborar conhecimentos e saberes básicos sobre a 
natureza e sobre si mesmo, os outros, a diversidade e 
o Transcendente; 

• Compreender as noções de respeito, convivência, 
responsabilidade e solidariedade; 

• Perceber os diferentes símbolos e gestos existentes nas 
tradições religiosas. 
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   3.1. A natureza como símbolo do transcendente; 

   3.2. Cuidados com a natureza.  

4. Os símbolos religiosos e o transcendente. 

   4.1. Símbolo: O que é? Para que serve? 

   4.2. A importância dos símbolos na vida das pessoas. 

    4.3. O significado dos símbolos religiosos e suas diferenças; 

    4.4. Os símbolos e a relação com o transcendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Série / 3º ANO 

               TEMAS                                                                        CONTEÚDOS                                                            COMPETÊNCIAS / HABILIDADES      

• Identidade; 

• Símbolos Religiosos; 

• Natureza; 

• Valores. 

 

 

 

1. Eu e o outro. 

   1.1. Cresço com a participação e relacionamento fraterno; 

   1.2. A convivência amistosa com o diferente e o complementar; 

   1.3. O grupo me faz crescer. 

2. Os símbolos e gestos são importantes para as pessoas. 

    2.1. Símbolos, gestos e seu significado; 

    2.2. Símbolos da natureza e seus significados nas tradições 
religiosas; 

• Compreender que a convivência em grupo é 
indispensável para o crescimento na formação 
individual; 

• Descobrir através dos símbolos e gestos as 
manifestações da Transcendência e as várias formas 
de expressar o respeito e a comunicação com o 
Transcendente; 

• Descobrir a necessidade vital de cuidar da natureza 
destacando a água como elemento essencial e o seu 
sentido religioso; 
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    2.3. Símbolos mais importantes de cada Tradição religiosa; 

   2.4. Os símbolos e gestos intensificam a relação. 

3. Natureza. 

   3.1. A presença do transcendente na natureza; 

   3.2. Água: fonte e símbolo de vida; 

   3.3. Convivendo bem com a natureza. 

4. Desenvolvendo valores. 

    4.1. Os valores aproximam; 

    4.2. Conhecimento dos valores: morais, sociais e espirituais. 

• Conhecer os valores como forma de aproximação 
entre as pessoas e como modo de assegurar a 
convivência amistosa. 
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3ª Série / 4º ANO 

                 TEMAS                                                                CONTEÚDOS                                                           COMPETÊNCIAS / HABILIDADES 

• Transcendente; 

• Celebrações; 

• Narrativas; 

• Festas religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relação com o Transcendente. 

   1.1. A idéia do Transcendente nas diversas práticas religiosas; 

   1.2. Expressões de ligação do homem com o Transcendente; 

   1.3. O comum existente na relação com o Transcendente nas 
diversas denominações religiosas; 

   1.4. Experiências com o Transcendente. 

2. Celebrações tornam-se práticas religiosas. 

   2.1. O que eu celebro na vida; 

   2.2. Grandes acontecimentos que são celebrados; 

   2.3. O significado do celebrar; 

   2.4. Vivência nas celebrações festivas. 

3. Acontecimentos religiosos geram a palavra sagrada. 

   3.1. Acontecimentos religiosos marcantes na vida de um povo; 

   3.2. Mitos e segredos sagrados a partir de acontecimentos 
religiosos; 

   3.3. Acontecimentos religiosos integrados na cultura de um povo; 

   3.4. Acontecimentos religiosos mais lembrados pelas 
denominações religiosas. 

4. Festas nas Tradições Religiosas. 

• Compreender as diferentes formas de relacionar-se 
com o Transcendente; 

• Identificar as diversas celebrações da vida que se 
tornaram práticas religiosas nas diferentes Tradições 
Religiosas; 

• Descrever os acontecimentos mais lembrados pelas 
denominações religiosas que foram integrados na 
cultura do povo; 

• Conhecer as expressões festivas das diversas 
Tradições Religiosas. 
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   4.1. Descobrindo as festas celebrativas das religiões: cristã, 
indígena, afro-brasileiras, espírita, mulçumana, budista, 
judaica. 

 

 

4ª Série / 5º ANO 

                   TEMAS                                                              CONTEÚDOS                                                                COMPETÊNCIAS / HABILIDADES 

• Diversidade e diálogo; 

• Valores religiosos nas 
Tradições Religiosas; 

• Tradições orais e 
escritas; 

• Práticas celebrativas. 

 

1. Eu e o outro. 

    1.1. Conhecendo a si mesmo e ao outro; 

    1.2. Aprendendo com as diferenças para a construção de relações 
fraternas; 

2. Valores religiosos. 

    2.1. A solidariedade como valor; 

    2.2. Valores humanos e religiosos; 

    2.3. As regras e os valores morais das Tradições Religiosas para 
a convivência comunitária; 

3. Tradições orais e escritas. 

    3.1. Mitos e segredos na história dos povos: asiáticos, africanos, 
europeus, indígenas; 

    3.2. A palavra sagrada para os povos; 

    3.3. Experiência em relação à palavra sagrada; 

    3.4. Como a palavra sagrada é transmitida de geração em 

• Descobrir a sua individualidade, resgatando a auto-
estima e reconhecendo-se como ser único e o outro 
com suas capacidades e limitações; 

• Aprender o valor da convivência, baseada no respeito 
mútuo e na aceitação do diferente como algo 
enriquecedor; 

• Reconhecer a diversidade e o pluralismo cultural e 
religioso, identificando as diferentes Tradições 
Religiosas locais e suas crenças básicas; 

• Perceber os regramentos e os valores morais presentes 
nos escritos sagrados das Tradições Religiosas; 

• Reconhecer na história dos povos, os mitos e segredos 
sagrados; 

• Compreender a história da origem e formação da 
palavra sagrada; 

• Relatar experiências que tem com a palavra sagrada; 

• Descrever os rituais mais significativos das diversas 
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geração; 

    3.5. Características do Transcendente na palavra sagrada; 

4. Práticas celebrativas. 

   4.1. Descobrindo as práticas celebrativas das religiões: indígena, 
afro-brasileira, espírita, cristã, muçulmana, budista, 
judaica, hinduísta, etc; 

   4.2. Desígnios do Transcendente nas práticas religiosas. 

   4.3. Os mistérios mais celebrados nas práticas celebrativas; 

   4.4. Característica do Transcendente nas práticas religiosas. 

religiões, relacionando-se com as práticas religiosas e 
sua relação com o Transcendente; 

• Compreender as diferentes práticas celebrativas no seu 
contexto sócio-cultural.  

• Compreender a presença e o mistério do 
Transcendente nas práticas religiosas; 

Identificar as características do Transcendente na 
palavra sagrada e nas práticas religiosas. 

 

 

 

5ª Série / 6º ANO 

TEMAS                                                                 CONTEÚDOS                                                                    COMPETÊNCIAS / HABILIDADES 

• Individualidade; 

• Comunidade; 

• Transcendência; 

• Migrante; 

• Trabalho escravo; 

• Meio ambiente. 

 

1. Individualidade. 

   1.1. Eu me conheço e conheço os outros; 

   1.2. Descobrindo características pessoais e do outro; 

   1.3. As diferenças e suas contribuições para uma descoberta da 
sexualidade; 

   1.4. Alteridade; 

2. Comunidade. 

   2.1. Tipos de comunidade; 

• Identificar as características individuais, 
compreendendo as diferenças para construção de 
relações fraternas; 

• Reconhecer a necessidade do respeito mútuo para a 
construção de uma sociedade igualitária; 

• Compreender a importância, o sentido, os tipos e o 
papel das comunidades para a promoção do diálogo, 
da solidariedade, da justiça e da paz; 

• Conhecer o significado do Transcendente nas diversas 
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   2.2. Família; vizinhança; comunidades virtuais; comunidade 
religiosa; comunidade escolar; entidades sociais; 

   2.3. A vivência dos valores (solidariedade, respeito, amor, 
fraternidade, amizade...); 

3. Transcendência. 

    3.1. A idéia do transcendente nas diferentes tradições religiosas; 

    3.2. O que os diversos grupos religiosos dizem sobre o 
transcendente; 

    3.3. A vida de personagens importantes nas diversas 
denominações religiosas. 

4. Migrante. 

5. Trabalho escravo. 

6. Meio ambiente. 

7. Família / idoso (Estatuto do Idoso); 

8. Escola / ECA. 

9. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

tradições religiosas; 

• Conhecer as idéias fundamentais nas tradições 
religiosas ressaltando seus valores e os pontos em 
comuns; 

Conhecer a vida dos líderes nas diversas tradições 
religiosas; 

• Reconhecer a importância das discussões em relação 
aos seguintes temas: migrante, trabalho escravo, meio 
ambiente, família, ECA, Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 
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6ª Série / 7º ANO  

         TEMAS                                                          CONTEÚDOS                                                                  COMPETÊNCIAS / HABILIDADES 

• História, estruturada e 
sistematizações das 
tradições religiosas. 

O Transcendente nas 
tradições religiosas; 

• Revelação nas diferentes 
tradições religioas; 

• Escrituras Sagradas; 

• Ritos; 

• Ethos. 

1. História da estrutura religiosa nas organizações humanas; 

     1.1. A origem e evolução das tradições religiosas. 

2. A compreensão do Transcendente pelas diversas tradições 
religiosas; 

2.1. A estrutura do mundo pessoal a partir da idéia do 
Transcendente; 

     2.2. A idéia do transcendente no ocidente e oriente. 

3. As tradições religiosas e o conhecimento revelado: formas orais e 
escritas; 

     3.1. Autoridade e a influência dos textos sagrados no contexto 
sócio-político e religioso; 

    3.2. Mitos e histórias sagradas.  

    3.3. Tradições orais; 

   3.4. Os diferentes livros sagrados. 

4. Ritos. 

   4.1. Ritos e rituais nas diversas tradições religiosas; 

   4.2. Símbolos nas diversas tradições religiosas e nos novos 
movimentos religiosos; 

4.3. Festividades nos diversos grupos religiosos; 

• Conhecer a história e evolução das diversas tradições 
religiosas; 

• Entender como se vivencia o mistério do 
Transcendente através das doutrinas e ritos nas 
diversas tradições religiosas; 

Perceber que a vida é estruturada na experiência com 
o Transcendente; 

• Identificar a manifestação do sagrado na vida da 
pessoa humana; 

• Reconhecer os textos sagrados das diversas tradições 
religiosas; 

• Respeitar a tradição oral expressa nas culturas 
religiosas, onde não existem textos escritos (de 
geração em geração); 

• Conhecer os mitos e histórias sagradas nas tradições 
religiosas; 

• Compreender a importância dos textos sagrados na 
relação com as práticas religiosas e a representação do 
Transcendente nas diversas tradições religiosas; 

• Identificar os mais variados ritos e ethos presentes nas 
tradições religiosas. 
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    5. Ethos. 

   5.1. Ética e Moral; 

   5.2. Os valores que formam um cidadão livre, justo e consciente. 

 

  

 

 

7ª Série / 8º ANO 

TEMAS CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS / HABILIDADES 

• Espiritualidade; 

• Valores; 

• Sexualidade; 

• Culturas e tradições 
religiosas; 

• Escrituras sagradas; 

• Teologias; 

• Ritos. 

 

 

1. Caminho para o relacionamento com o Transcendente. 

    1.1. Relatos de experiência de adesão a uma determinada religião; 

    1.2. As tradições e a explicação do Transcendente; 

    1.3. Expressões religiosas universais: água, luz, fogo, dança, 
festa, sangue, iniciação; 

    1.4. Pluralismo ritual: oração, sacrifício, purificação, 
peregrinação, adoração; 

    1.5. O relacionamento com o Transcendente e o sentido da vida. 

2. Formação da consciência moral. 

   2.1. Finalidade dos limites éticos nas tradições religiosas; 

   2.2. Principais normas, crenças e doutrinas das denominações 

• Analisar as experiências, as expressões e os rituais das 
diversas tradições religiosas; 

• Perceber como as diversas tradições contribuem para a 
formação da consciência moral e cívica; 

• Entender como as tradições religiosas influenciam a 
vida das pessoas; 

• Compreender a vivência da sexualidade segundo as 
diversas tradições religiosas; 

• Compreender a fundamentação teórica acerca das 
teologias e dos ritos presentes nas tradições religiosas. 

� Conhecer a vida dos líderes nas diversas tradições 
religiosas; 

� Compreender as diversas formas de culto realizados 
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religiosas; 

   2.3. A importância da religião na formação ética do cidadão. 

3. Culturas e tradições religiosas. 

    3.1. Religiões primitivas; as grandes religiões do mundo de 
tradição escrita; 

     3.2. A influência da família no desenvolvimento da pessoa a 
partir de determinações religiosas; 

     3.3. Judaísmo; Cristianismo; Islamismo; Hinduísmo;   
Budismo; 

     3.4. Reforma e Contra-reforma; Sincretismo religioso; 

     3.5. Religiões de matriz africana. 

4. A vivência da sexualidade, Identidade pessoal, afetiva, religiosa e 
sexual; 

   4.2. A consciência da sexualidade; 

   4.3. A compreensão da sexualidade conforme as tradições 
religiosas: amor nos relacionamentos. 

5. Teologias. 

    5.1. As formas religiosas: Monoteísmo; Politeísmo; Ateísmo; 
Líderes religiosos; 

6. Ritos. 

   6.1. Símbolos; formas de culto e os locais sagrados; 

    6.2. Orações; Sacrifícios; Purificação. 

pelos mais diversos grupos religiosos. 
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8ª Série / 9º ANO 

TEMAS CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS / HABILIDADES 

• Fenômeno religioso; 

• Vida e morte nas 
tradições religiosas; 

• Ética / Moral; 

• Tradições religiosas e 
sociedade; 

 

 

1. Fenômeno religioso. 

   1.1. Teologias – crenças e cultos; 

    1.2. Doutrinas e Verdades de fé – o saber dos antigos; 

2. Vida e morte nas tradições religiosas. 

    2.1. Vida além da morte; 

     2.2. Tradição indígena e africana / Cristianismo / Budismo; etc. 

     2.3. A eutanásia e seus significados; 

     2.4. Aborto / clonagem. 

3. Valores. 

   3.1. Limites; 

4. Tradições religiosas e sociedade. 

    3.1. O sentido da vida; Sexualidade e religião; As fases da vida; 

    3.2. Violência / drogas / consumismo / valores religiosos; 

    3.3. Religião e ciência.  

• Conhecer as afirmações e conhecimentos elaborados 
pelas tradições religiosas sobre o Transcendente; 

• Identificar o conjunto de mitos, crenças e doutrinas 
que orientam a vida das pessoas em cada tradição 
religiosa; 

• Conhecer as respostas norteadoras do sentido da vida 
além morte de acordo com as tradições religiosas; 

• Conhecer as normas de cada tradição religiosa no 
contexto de sua cultura; 

• Compreender que a experiência de fé contribui para a 
promoção da vida e da cidadania; 

• Compreender os limites éticos propostos pelas várias 
tradições religiosas; 

• Identificar os ritos e métodos utilizados nas diferentes 
tradições religiosas, no relacionamento do 
Transcendente consigo mesmo, com o outro e com o 
mundo; 

� Perceber a relação religião e ciência para o bem de 
todos os povos.  
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1ª Série do Ensino Médio 

TEMAS CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS / HABILIDADES 

• Bioética;  

• Genética; 

•  Aborto; 

• Eutanásia; 

•  Planejamento; familiar, 
métodos contraceptivos; 

• Materialismo; 

• Tradições religiosas; 

• Política e cidadania; 

• Cultura; 

 

1. Bioética, genética, aborto, eutanásia, planejamento familiar; 
métodos contraceptivos. 

2. O Materialismo e suas vertentes. 

3. Tradições religiosas. 

    3.1. Origem e atualidade das tradições religiosas; 

    3.2. Novos movimentos religiosos; 

    3.3.Matrizes indígenas e africanas, oriental e ocidental; 

    3.4. As respostas modernas da vida além morte; 

4. Política e cidadania. 

    4.1. Política partidária e geral; consciência política; Preconceitos 

    4.2. A democracia como valor; o homem como ser político; 
direitos e deveres; fé, razão e política; 

5. Cultura. 

    5.1 Manipulação da mídia; a ditadura da moda; arte, lazer, 
cultura como forma de inclusão social; 

    5.2. Mitos e lendas urbanas; Fé e razão como meios de 
conhecimento; 

� Vivenciar experiências que demonstrem realização 
como pessoa humana integral, consciente da realidade 
pessoal, frente a si mesma e na sua relação com o 
mundo; 

� Valorizar a vida, assumindo a sua co-participação na 
construção de uma sociedade justa e fraterna; 

� Adquirir noções teóricas das religiões vivenciadas 
pelos povos, aprofundando-se por meio dos 
fundamentos da fé; 

� Perceber-se como se quer compreender o valor da 
vida conforme sua matriz e tradições religiosas; 

� Desenvolver potencialidades como elementos de auto-
realização e preparo para o exercício consciente da 
cidadania; 

� Observar com criticidade e ética as influências que os 
meios de comunicação exercem sobre a pessoa 
humana e os grupos sociais; 

� Aprofundar os conceitos de fé no desenvolvimento de 
sua maturidade, respeitando a pluralidade cultural e 
religiosa; 
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