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A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro elaborou o Currículo Mínimo da nossa rede de ensino. Este 
documento serve como referência a todas as nossas escolas, apresentando as competências e habilidades que devem 
estar nos planos de curso e nas aulas. 
 

Sua finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-
aprendizagem, em cada componente curricular, ano de escolaridade e bimestre. Com isso, pode-se garantir uma essência 
básica comum a todos e que esteja alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas nas 
legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas também nas matrizes de referência dos 
principais exames nacionais e estaduais. Consideram-se também as compreensões e tendências atuais das teorias 
científicas de cada área de conhecimento e da Educação e, principalmente, as condições e necessidades reais 
encontradas pelos professores no exercício diário de suas funções.

O Currículo Mínimo visa a estabelecer harmonia em uma rede de ensino múltipla e diversa, uma vez que propõe 
um ponto de partida mínimo - que precisa ainda ser elaborado e preenchido em cada escola, por cada professor, com 
aquilo que lhe é específico, peculiar ou lhe for apropriado. 

Assim, busca-se fornecer ao educando os meios para a progressão no trabalho, bem como em estudos 
posteriores e, fundamentalmente, visa assegurar-lhe a formação comum indispensável ao exercício da cidadania.

Entendemos que o estabelecimento de um Currículo Mínimo é uma ação norteadora que não soluciona todas as 
dificuldades da Educação Básica atual, mas que cria um solo firme para o desenvolvimento de um conjunto de boas 
práticas educacionais, tais quais: o ensino interdisciplinar e contextualizado; oferta de recursos didáticos adequados; a 
inclusão de alunos com necessidades especiais; o respeito à diversidade em suas manifestações; a utilização das novas 
mídias no ensino; a incorporação de projetos e temáticas transversais nos projetos pedagógicos das escolas; a oferta de 
formação continuada aos professores e demais profissionais da educação nas escolas; entre outras — formando um 
conjunto de ações importantes para a construção de uma escola e de um ensino de qualidade.

No início de 2012, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro concluiu a elaboração do Currículo 
Mínimo para os doze componentes curriculares da Base Nacional Comum/Parte Diversificada dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e Médio Regular.

Em 2013, foram concluídos os Currículos Mínimos para as modalidades EJA – Ensino de Jovens e Adultos e Curso 
Normal em Nível Médio. 

Todavia, tendo em vista a complexidade inerente à matéria, restava um componente curricular da Base Nacional 
Comum: o Ensino Religioso. Para tanto, utilizando a mesma metodologia, no início do ano de 2014 foi concluído o 
Currículo Mínimo para este componente curricular. 

A concepção, redação, revisão e consolidação deste documento foram conduzidas por uma equipe de 
professores da rede estadual de todos os credos credenciados com representantes na rede, que se reuniram e aliaram 
esforços em torno do desafio de construir um documento que atendesse à diversidade intrínseca ao Ensino Religioso 
Dessa forma, o Currículo Mínimo de Ensino Religioso cumpre o fim de estabelecer um núcleo comum sem se sobrepor ao 
credo de cada representante, de modo que as habilidades indicadas para cada bimestre permitem ao docente a reflexão 
junto ao corpo discente tomando por base os princípios específicos à sua fé, em conformidade com a lei estadual 
N°3459/00.

Ao longo do período de consolidação, dezenas de comentários e sugestões foram recebidas e consideradas por 
essa equipe. 

Este documento encontra-se disponível para acesso nos portais www.conexaoprofessor.rj.gov.br e 
www.educacao.rj.gov.br.

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro



Introdução

ENSINO RELIGIOSO
 “A religião sem ciência estaria cega; a ciência sem religião estaria coxa”. (Albert Einstein)

Pela primeira vez, no Estado do Rio de Janeiro, professores de Ensino Religioso, de diversos credos, em efetiva 

regência na rede estadual, conseguiram encontrar o que há em comum numa proposta educacional que tem como 

objeto o estudo do transcendente e a formação plena do indivíduo. Trata-se de uma proposta multidisciplinar que, sem 

perder a confessionalidade prevista pela legislação estadual vigente, permite estabelecer um parâmetro mínimo 

curricular adequado a todas as tradições de fé. 

É importante ressaltar que o Ensino Religioso adquiriu o status de área do conhecimento. Como essa 

compreensão ainda está em construção, torna-se relevante estabelecer as bases epistemológicas para sua consolidação.

 O Ensino Religioso, enquanto processo educativo, deve agregar valores à formação de um sujeito capaz de, 

autônoma e livremente, aderir como pessoa ao Sagrado, dialogar com ele e estabelecer um compromisso de atuação no 

mundo. Este entendimento nos faz vislumbrar uma metodologia dialógica que promova a síntese entre fé e cultura, 

analisando os acontecimentos contemporâneos sob a ótica da relação com o transcendente e promovendo uma reflexão 

sobre a religiosidade no cotidiano da vida. 

Nesta perspectiva, desenvolveu-se um currículo mínimo que tem como temática central o Diálogo entre a 

perspectiva religiosa e as diversas realidades históricas e existenciais, dividido em quatro eixos fundamentais: Diálogo: fé 

e história; Diálogo: fé e sentido da vida; Diálogo: fé, ciência e cultura; Diálogo: fé e projeto de vida.

É imperioso ressaltar que as turmas de Ensino Religioso podem ser multisseriadas, o que exige maior cautela na 

elaboração do programa de ensino. Pensando neste fator, bem como no que determina a legislação, o que se propõe não 

é um programa fechado, mas apenas o estabelecimento de uma diretriz para que o educador possa atuar com liberdade, 

lembrando que o Currículo Mínimo trata das competências e habilidades, sem comprometer o acesso do educando a um 

conteúdo mínimo satisfatório. Dessa forma, a proposta para o Ensino Fundamental pode ser resgatada no Ensino Médio, 

caso necessário.

O respaldo legal para que o Ensino Religioso seja oferecido nas escolas da Rede Pública do Estado do Rio de 

Janeiro tem fundamento no Art. 210 da Constituição Federal. Neste mesmo diapasão, a Lei n.º 9.475/97 deu nova redação 

ao Art. 33 da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em função disso, a Lei Estadual n.º 3.459/00 

prevê que o Ensino Religioso nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro deva ser confessional, assegurando sempre 

o respeito à diversidade cultural e religiosa, vedadas quaisquer formas de proselitismo.

O erro mais trágico e persistente do pensamento humano é o conceito de que as ideias são mutuamente 

exclusivas. Esse engano fatal em todos os tempos frustra o ideal de fraternidade universal. Em cada indivíduo, em cada 

povo, em cada cultura, existe algo que é relevante para os demais, por mais diferentes que sejam entre si. É princípio 

básico, para a construção do bem-comum, o reconhecimento de que a verdade não é monopólio da própria fé religiosa, 

política ou científica.  Assim, o Currículo Mínimo de Ensino Religioso servirá de apoio para o professor tanto em sua 
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 própria confissão religiosa como no diálogo criativo e amoroso com seus alunos de outros credos, pois, ao favorecer a 
pluralidade, reconhece-se, consequentemente, a importância da confessionalidade, garantindo o exercício da liberdade 
religiosa.

O Ensino Religioso pode oportunizar a formação de um espírito de reverência à crença alheia, favorecendo o 

profundo respeito mútuo, pois apenas o conhecimento do diferente possibilita construir explicações e referenciais que 

escapam do uso ideológico, doutrinal ou catequético.

É impossível desconsiderar a dimensão religiosa como constituinte e formadora da identidade pessoal, social e 

cultural, pois ela permeia toda a existência humana, ressignifica e transforma a realidade circundante, orientando a 

interpretação acerca das questões com as quais o homem tem que se deparar. O campo da religião certamente é um 

campo delicado, mas é preciso se lançar; é urgente buscar uma reflexão filosófica acerca da relação entre religião e 

educação. A sociedade brasileira possui um intenso apelo religioso e a educação não está alheia à interferência deste 

fenômeno e do modo como é interpretado e vivenciado. O aluno traz consigo uma visão de mundo e uma hierarquia de 

valores que norteiam sua relação com a escola e sua atitude no processo do conhecimento. 

Diante deste fato, pode a escola não pensar sua relação com a religião? Podemos nós, educadores, fugir deste 

desafio? O modo como conhecemos as coisas não é neutro. Está profundamente marcado por nossa herança cultural, 

desenvolvida através de inúmeras gerações, moldando nosso olhar. 

Neste documento, também foram consideradas as temáticas indígenas e africanas pela relevância sócio-histórica 

que marca nossa religiosidade e identidade cultural, além de zelar pelo cumprimento das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08.

Uma imagem irrefletidamente cristalizada, gerada por inserções arbitrárias de “ensinos religiosos” prejudica 

muito a discussão sobre seus fins e, principalmente sobre sua legitimidade. Neste sentido, entendemos que as reflexões 

que construíram este documento colaboram para elucidar o que seja o Ensino Religioso e seu espaço numa formação 

aberta ao diálogo que não exclua, com radicalismos, nenhuma dimensão humana. 

 Educar para a perspectiva do diálogo é educar para um ethos relacional que se concretiza nas mais diferentes 

situações da vida e não apenas no que se define enquanto religião, mas que se vive na dimensão do religioso e do 

transcendente. A abertura para uma racionalidade mais plenamente reconhecida deve superar a concepção político-

ideológica que vem marcando esta disciplina na história da educação no Brasil. 

Este é um pontapé inicial e uma grande conquista, mas não se pode afirmar que seja um fim em si mesmo. Afinal, à 

medida que novas realidades nos são apresentadas devemos repensar toda e qualquer proposta. Contamos com a 

utilização deste Currículo Mínimo por todos os professores da rede estadual de ensino, sabendo que ele virá a auxiliar a 

atividade docente ao construir uma unidade na diversidade das práticas. Ao mesmo tempo, colocamo-nos à disposição 

para os esclarecimentos necessários e para todas as sugestões, comentários e críticas construtivos que possam ajudar a 

aperfeiçoar este documento cada vez mais, de forma que ele corresponda às necessidades e anseios de todos os 

professores e alunos da rede estadual de ensino.
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 Uma nova educação urge. Já se entendeu que a formação puramente técnica está superada. Neste contexto, um 
novo Ensino Religioso, criterioso, dialógico e bem fundamentado, é muito bem vindo! 

  Temos a certeza de que todos aqueles que escolhem dedicar seus esforços intelectuais para compreender melhor 

os caminhos para um Ensino Religioso significativo estão prestando importante contribuição nesta época de muita 

produção de conhecimento e contraditória compreensão da vida. 

Equipe do Currículo Mínimo de Ensino Religioso 



currículo
mínimo

6° ao 9° ano
Ensino Fundamental

ensino
religioso



Ensino Religioso 1º CICLO - 6º e 7º ANOS
Ensino Fundamental
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 Bimestre1°
Habilidades e
Competências

CARACTERIZAÇÃO DO SAGRADO

Refletir sobre o Sagrado, a Religião e a Religiosidade;
Identificar a presença do Sagrado na História.

 Bimestre2°

Habilidades e
Competências

TRADIÇÕES RELIGIOSAS

Compreender as manifestações religiosas através da História;
Identificar as várias tradições religiosas.

DIÁLOGO Fé e História

 Bimestre3°

Habilidades e
Competências

MATRIZES RELIGIOSAS ORIENTAIS E OCIDENTAIS

Compreender a origem das religiões no Oriente;
Caracterizar influência religiosa do Oriente no Ocidente 

 Bimestre4°

Habilidades e
Competências

RELIGIÕES NO BRASIL

Identificar a presença das religiões indígenas e africanas na cultura brasileira;
Reconhecer a diversidade de crenças religiosas no país.
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Ensino Religioso 2º CICLO - 8º e 9º ANOS
Ensino Fundamental

DIÁLOGO Fé e sentido da vida

 Bimestre1°
Habilidades e
Competências

DESCOBRINDO O SENTIDO DA VIDA

Refletir sobre a experiência religiosa no desenvolvimento humano;
Compreender a capacidade humana de dar sentido a vida, através da religiosidade.

 Bimestre2°
Habilidades e
Competências

EXPRESSÃO DE FÉ QUE REVELA MINHA IDENTIDADE

Reconhecer os símbolos religiosos em sua história de vida.;
Identificar a expressão de fé que mais se aproxima dos valores pessoais.

 Bimestre3°
Habilidades e
Competências

RITOS RELIGIOSOS

Compreender o significado dos ritos nas diversas tradições religiosas;
Identificar os ritos de passagem nas sociedades.

 Bimestre4°
Habilidades e
Competências

OS RITOS PRESENTES NA VIDA

Compreender a diversidade de ritos entre grupos sociais e religiões;
Reconhecer os ritos como elo entre o ser humano e o sagrado.



currículo
mínimo

a a1  a 3  série
Ensino Médio

ensino
religioso



Ensino Religioso
a a3º CICLO - 1  e 2  SÉRIES

Ensino Médio

 Bimestre1°
Habilidades e
Competências

FÉ E CULTURA 

Reconhecer os sinais da experiência religiosa nas diversas expressões culturais;
Compreender a condição humana de relação com o transcendente nas realidades cotidianas.

 Bimestre2°

Habilidades e
Competências

FÉ E RAZÃO

Analisar os pressupostos racionais da fé e do ateísmo;
Reconhecer as mitologias contemporâneas e suas estruturas racionais.

DIÁLOGO Fé, ciência e cultura

 Bimestre3°

Habilidades e
Competências

FÉ E CIÊNCIA

Analisar as teorias científicas sobre a Origem;
Articular as relações entre a fé e as demais ciências, suas implicações, impactos e repercussões. 

 Bimestre4°

Habilidades e
Competências

FÉ E QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

Ler os fatos do mundo contemporâneo à luz da fé;
Analisar os impactos das novas tecnologias na concepção antropológica diante da transcendência.
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Ensino Religioso
a a4º CICLO - 2  e 3  SÉRIES

Ensino Médio
DIÁLOGO Fé e Projeto de Vida

 Bimestre1°
Habilidades e
Competências

ÉTICA, MORAL E RELIGIÃO

Distinguir ética e moral sob a perspectiva religiosa;
Compreender as relações entre ética, moral e religião.

 Bimestre2°
Habilidades e
Competências

FUNÇÃO DA RELIGIÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Identificar a função da religião na sociedade contemporânea;
Reconhecer a importância do respeito à liberdade religiosa e à diversidade. 

 Bimestre3°
Habilidades e
Competências

QUESTÕES ATUAIS DA BIOÉTICA E BIODIREITO

Refletir sobre questões atuais da Bioética e Biodireito tais como: eutanásia; clonagem; pena de morte; fecundação 
in vitro; pesquisas com células-tronco; etc.

 Bimestre4°

Habilidades e
Competências

FÉ E VIDA

Reconhecer na fé um apelo à participação política e ao compromisso em defesa dos direitos humanos, da justiça 
social e do meio ambiente, tais como: Declaração Universal dos Direitos Humanos; Protocolo de Kyoto; Carta da Terra; 
Agenda 21; etc;
Identificar testemunhos de fé e vida.
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