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situa-se num horizonte macroecumênico. A palavra religiosa, ao oferecer olhos novos às pessoas, possibilita um crescimento por dentro,
2*1/+0#,/*,&+1"/+Ą2*"5-"/&+ &!")&"/!!"Ĝ3),/02-/"*,!,0"/%2*+,ĜĄ)&"/!!".2"0"*+&#"01!"*,!,-)"+,+,
dom do outro, no reconhecimento do outro... heterogêneo, plural e
contraditório. A palavra religiosa, por sua natureza interrogante,
mantém vivas as perguntas sobre a vida, sobre o destino humano e
sobre o futuro. A palavra religiosa, por ser operativa, convida a passar
!0&!"&0,$&/Ą$&/.2"!"0Õ!, ,+01/2&/0"!"2* ,+3&3+ &%2*+*&0%/*³+& ăģ ĄÚââáĄ-ăÜÝĚÜÞĤ
,/Õ*Ą 2*-/"!"01 /.2",0 /&1/&,0!",/$+&7,!0%&)&!des na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas)
expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, adapta-se esta
proposta de Ensino Religioso à necessária pluralidade do campo religio0,/0&)"&/,"&+,Ą3&01,.2"02Õ+)&!!"+, 1".2&7/0+,vas gerações, mas estudar o fenômeno religioso em si, considerando a
importância da religiosidade para a formação integral do ser humano.

8.6.1.2
organizador
curricular
ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO
ENSINO RELIGIOSO
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE CURRICULAR
Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de
pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.losofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes
tempos, espaços e territórios.
Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em
diferentes tempos, espaços e territórios.
Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida.
Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da
ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de
cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.
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1º ANO
EIXOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

3, 4

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

O eu, o outro e o
nós

(EF01ER01) Identificar e acolher as
semelhanças e diferenças entre o eu, o outro
e o nós.
(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e
o das demais pessoas os identificam e os
diferenciam.

Imanência e
transcendência

(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as
características físicas e subjetivas de cada
um.
(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas
de vida.

Sentimentos,
lembranças,
memórias e saberes

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos,
lembranças, memórias e saberes de cada um.
(EF01ER06) Identificar as diferentes
formas pelas quais as pessoas manifestam
sentimentos, ideias, memórias, gostos e
crenças em diferentes espaços.

Foco, Atenção e
Concentração

(EF01ER01BA) Experimentar a atenção
ao momento presente, pela respiração,
de maneira a descansar e acalmar os
pensamentos.
(EF01ER02BA) Experimentar a prática do
silêncio interior e exterior.
(EF01ER03BA)Reconhecer o valor da oração e
meditação na centração individual e grupal.

Valores importantes
para si e para o
coletivo

(EF01ER04BA) Refletir sobre crenças
fundamentais, valores importantes para si
próprio e aqueles que têm em comum com
outras pessoas com as quais convive no
cotidiano, tais como valores de leis naturais e
o universo religioso.
(EF01ER05BA) Interagir com questões,
oportunidades, desafios e problemas do
mundo real.

Origem, identidade
pessoal e virtudes
humanas

(EF03ER06BA) Identificar a importância da
origem do ser humano para a compreensão
das questões existenciais, tais como: Quem
sou? De onde vim? Para onde vou?.
(EF01ER07BA) Reconhecer sua identidade e
diferenças a partir de suas características e
seus interesses.
(EF01ER08BA) Reconhecer em si as virtudes
religiosas predominantes.

Identidades e
alteridades

1, 2, 3, 4, 6

Manifesta ções
religiosas

Meditação

Consciência

Autoconhecimento

3, 4, 5

2, 3, 4

2, 3

3

HABILIDADES
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2º ANO
EIXOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 2, 4, 5

Identidades e
alteridades

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO
O eu, a família e
o ambiente de
convivência

(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços
de convivência.
(EF02ER02) Identificar costumes, crenças
e formas diversas de viver em variados
ambientes de convivência.

Memórias e
símbolos

(EF02ER03) Identificar as diferentes formas
de registro das memórias pessoais, familiares
e escolares (fotos, músicas, narrativas,
álbuns...).
(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes
nos variados espaços de convivência.

Símbolos religiosos

(EF02ER05) Identificar, distinguir e
respeitar símbolos religiosos de distintas
manifestações, tradições e instituições
religiosas.

Alimentos sagrados

(EF02ER06) Exemplificar alimentos
considerados sagrados por diferentes
culturas, tradições e expressões religiosas.
(EF02ER07) Identificar significados atribuídos
a alimentos em diferentes manifestações e
tradições religiosas.

Atenção e
convivência

(EF02ER01BA) Reconhecer o significado e
valor da meditação.
(EF02ER02BA) Aprender a conviver e a
respeitar uns aos outros, para além do
universo das crenças.
(EF02ER03BA) Experimentar e reconhecer
melhorias na capacidade de comunicação e
relacionamentos inter-religioso.

Valores,
coletividade e meio
ambiente

(EF02ER04BA) Reconhecer valores
importantes para si e para os demais em
situações multiculturais.
(EF02ER05BA) Reconhecer o impacto das
ações de cada um sobre o coletivo e o meio
ambiente.
(EF02ER06BA) Expressar o interesse pela
comunidade e pelo meio ambiente local.

Interações sociais
e desenvolvimento
pessoal

(EF02ER07BA) Identificar-se como parte
integrante e relevante do meio em que vive.
(EF02ER08BA) Conceber as dimensões
intrapessoal e interpessoal e cuidar da saúde
física e emocional.
(EF02ER09BA) Reconhecer pontos fortes e
fragilidades e identificar habilidades que
deseja desenvolver.

1, 2

Manifestações
religiosas

Meditação

Consciência

Autoconhecimento

2, 4, 5

1, 2, 4

1, 2

3

HABILIDADES
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3º ANO
EIXOS

Identidades e
alteridades

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Espaços e
territórios religiosos

(EF03ER01) Identificar e respeitar os
diferentes espaços e territórios religiosos de
diferentes tradições e movimentos religiosos.
(EF03ER02) Caracterizar e distinguir os
espaços e territórios religiosos como locais de
realização das práticas celebrativas.

Práticas
celebrativas

(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas
celebrativas (cerimônias, orações,
festividades, peregrinações, entre outras) de
diferentes tradições religiosas.
(EF03ER04) Caracterizar e distinguir as
práticas celebrativas como parte integrante
do conjunto das manifestações religiosas de
diferentes culturas e sociedades.

1, 2, 4

Indumentárias
religiosas

(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias
(roupas, acessórios, símbolos, pinturas
corporais) utilizadas em diferentes
manifestações e tradições religiosas.
(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias
como elementos integrantes das identidades
religiosas.

1, 3, 4

O pensar e
estratégias de
pensamento

(EF03ER01BA) Reconhecer os desafios das
concepções religiosas e suas crenças com
clareza mental e tranquilidade.
(EF03ER02BA) Identificar o pensar e suas
manifestações.

3, 4, 6

Valores, direitos
humanos, dilemas
morais e tomada de
decisões

(EF03ER03BA) Identificar iniciativas voltadas
à promoção dos direitos humanos e à
sustentabilidade social e ambiental.
(EF03ER04BA) Identificar o senso do que é
certo e errado, pelo reconhecimento das
questões éticas, morais e estéticas.
(EF03ER05BA) Exercitar dilemas morais
vinculados às diversas situações do cotidiano.

3, 4

Conhecimentos,
habilidades,
atitudes e
estratégias para
desafios presentes
e futuros

2, 4

2, 4

Manifestações
religiosas

Meditação

Consciência

Autoconhecimento

(EF03ER06BA) Reconhecer conhecimentos,
habilidades e atitudes, de maneira a
demonstrar confiança para realizar novas
tarefas, identificando desafios e facilidades
mediante o universo das religiões.
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4º ANO
EIXOS

Manifestações
religiosas

Crenças Religiosas
e filosofias de Vida

Meditação

Consciência

Autoconhecimento

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

Ritos religiosos

(EF04ER01) Identificar ritos presentes
no cotidiano pessoal, familiar, escolar e
comunitário.
(EF04ER02) Identificar e respeitar ritos e
suas funções em diferentes manifestações e
tradições religiosas.
(EF04ER03) Caracterizar e distinguir ritos de
iniciação e de passagem em diversos grupos
religiosos (nascimento, casamento e morte).
(EF04ER04) Identificar as diversas formas
de expressão da espiritualidade (orações,
cultos, gestos, cantos, dança, meditação) nas
diferentes tradições religiosas.

Representações
religiosas na arte

(EF04ER05) Identificar representações
religiosas em diferentes expressões artísticas
(pinturas, arquitetura, esculturas, ícones,
símbolos, imagens), reconhecendo-as como
parte da identidade de diferentes culturas e
tradições religiosas.

Ideia(s) de
divindade(s)

(EF04ER06) Identificar nomes, significados e
representações de divindades nos contextos
familiar e comunitário.
(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias
de divindades de diferentes manifestações e
tradições religiosas.

1, 2

1, 2, 4

HABILIDADES

(EF04ER01BA) Experimentar a meditação
concentrativa.
(EF04ER02BA) Identificar a importância
da atenção constante durante atividades
contínuas e repetitivas.
(EF04ER03BA) Reconhecer as habilidades
socioemocionais como base para a educação
emocional.

3, 4

Inteligência e
habilidades
socioemocionais.

1, 2, 4, 6

Direitos e Deveres
Leis naturais
Consciência
socioambiental e
sustentabilidade

(EF04ER04BA) Identificar, respeitar e
promover os direitos humanos, os deveres,
a consciência socioambiental e o consumo
sustentável.
(EF04ER05BA) Reconhecer interesse pelas
questões globais e compreender causas e
consequências.

Autossustentabilidade

(EF04ER06BA) Identificar a
autossustentabilidade humana nas
dimensões do corpo, das emoções, da
cognição, da cultura, das relações sociais,
inter-religiosa e da espiritualidade.

1, 3
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5º ANO
EIXOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO
Narrativas
religiosas

(EF05ER01) Identificar e respeitar
acontecimentos sagrados de diferentes
culturas e tradições religiosas como recurso
para preservar a memória.

Mito nas tradições
religiosas

(EF05ER02) Identificar mitos de criação em
diferentes culturas e tradições religiosas.
(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens
religiosas contidas nos mitos de criação
(concepções de mundo, natureza, ser
humano, divindades, vida e morte).

Ancestralidade e
tradição oral

(EF05ER04) Reconhecer a importância da
tradição oral para preservar memórias e
acontecimentos religiosos.
(EF05ER05) Identificar elementos da tradição
oral nas culturas e religiosidades indígenas,
afro-brasileiras, ciganas, entre outras.
(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e
anciãos na comunicação e preservação da
tradição oral.
(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais,
ensinamentos relacionados a modos de ser e
viver.

Pensar,
pensamento
e cérebro

(EF05ER01BA) Identificar na meditação a
possibilidade de redução de pensamentos
distrativos e análise de novas formas de
pensar, se necessário.
(EF05ER02BA) Reconhecer pontos fortes e
fracos da própria forma de pensar, mediante
símbolos e narrativas inter-religiosas.
(EF05ER03BA) Identificar e reconhecer o bemestar mental, emocional e físico.

Ética, moral
e cuidado

(EF05ER04BA) Exercitar o posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.
(EF05ER05BA) Identificar os níveis de
desenvolvimento moral e sua relação com o
comportamento humano.
(EF04ER06BA) Reconhecer questões éticas
básicas e compreender as suas inter-relações,
comparando situações mais positivas ou
negativas do ponto de vista ético e moral.

Dimensão humana
e religiosa

(EF05ER07BA) Compreender a importância da
religiosidade para a formação do ser humano.
(EF05ER08BA) Reconhecer a identidade
humana, suas emoções e as dos outros no
universo de diversidades, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.

1, 2

Crenças Religiosas
e filosofias de Vida

1, 2, 4

Meditação

Consciência

Autoconhecimento

3

1, 2, 3, 4

1, 2, 4

HABILIDADES
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6º ANO
EIXOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Meditação

Consciência

Autoconhecimento

HABILIDADES

Tradição escrita:
registro dos
ensinamentos
sagrados

(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição
escrita na preservação de memórias,
acontecimentos e ensinamentos religiosos.
(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a
diversidade de textos religiosos escritos
(textos do Budismo, Cristianismo, Espiritismo,
Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, entre
outros).

Ensinamentos da
tradição escrita

(EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos,
ensinamentos relacionados a modos de ser e
viver.
(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos
são utilizados pelas tradições religiosas de
maneiras diversas.
(EF06ER05) Discutir como o estudo e
a interpretação dos textos religiosos
influenciam os adeptos a vivenciarem os
ensinamentos das tradições religiosas.

1, 2

Símbolos, ritos e
mitos religiosos

(EF06ER06) Reconhecer a importância
dos mitos, ritos, símbolos e textos na
estruturação das diferentes crenças,
tradições e movimentos religiosos.
(EF06ER07) Exemplificar a relação entre mito,
rito e símbolo nas práticas celebrativas de
diferentes tradições religiosas.

3, 4

Concentração
mental e o
desenvolvimento
da mente
emocional

(EF06ER01BA) Identificar a importância dos
diferentes tipos de meditação.
(EF06ER02BA) Reconhecer o aumento da
satisfação e produtividade para melhor
compreensão da realidade

5, 6

Valores e
comportamento
humano

(EF06ER03BA) Exercitar a empatia, o diálogo,
a resolução de conflitos e a cooperação.
(EF06ER04BA) Identificar e reconhecer valores
de leis naturais importantes para si e para o
coletivo.

Virtudes e vícios
humanos, emoções
e contexto social

(EF06ER05BA) Correlacionar as virtudes e
os vícios na perspectiva religiosa que o ser
humano possui e suas respectivas condutas.
(EF06ER06BA) Reconhecer o impacto das
emoções e sentimentos no contexto escolar
e social.

1, 2

Crenças Religiosas
e filosofias de Vida

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

1, 2, 4, 6

3, 6
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7º ANO
EIXOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 2, 3, 4

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

Místicas e
espiritualidades

(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas
de comunicação com as divindades em
distintas manifestações e tradições religiosas.
(EF07ER02) Identificar e respeitar práticas de
espiritualidade utilizadas pelas pessoas em
determinadas situações (acidentes, doenças,
fenômenos climáticos).

Lideranças
religiosas

(EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos
às lideranças de diferentes tradições
religiosas.
(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos
que se destacaram por suas contribuições à
sociedade.
(EF07ER05) Discutir estratégias que
promovam a convivência ética e respeitosa
entre as religiões.

Princípios éticos e
valores religiosos

(EF07ER06) Identificar princípios éticos em
diferentes tradições religiosas e filosofias
de vida, discutindo como podem influenciar
condutas pessoais e práticas sociais.

Liderança e direitos
humanos

(EF07ER07) Identificar e discutir o papel das
lideranças religiosas e seculares na defesa e
promoção dos direitos humanos.
(EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade
de consciência, crença ou convicção,
questionando concepções e práticas sociais
que a violam.

Atenção, memória e
inteligência

(EF07ER01BA) Reconhecer as contribuições
das práticas meditativas para aprimoramento
da atenção, memória e desenvolvimento da
inteligência.

Manifestações
religiosas

1, 2, 3, 4, 6

Crenças religiosas e
filosofias de vida

Meditação

1, 4, 6

1, 3, 4

HABILIDADES

(EF07ER02BA) Exercitar práticas de atenção
plena e capacidade de reflexão, mediante
símbolos e narrativas inter-religiosa.

Consciência

Autoconhecimento
Consciência

1, 2, 4, 6

3, 4

Valores e ação

(EF07ER03BA) Exercitar o acolhimento de si e
do outro nas ações cotidianas.
(EF07ER04BA) Reconhecer os valores
essenciais sobre o que é o certo a se fazer
antes de agir e, em seguida, agir de acordo
com essa reflexão.

Auto-observação,
autonomia e libertação

(EF07ER05BA) Reconhecer a importância
da auto-obervação para identificação
da autonomia com vistas ao alcance da
liberdade.
(EF07ER06BA) Reconhecer, acolher e lidar
com mudanças relativas à adolescência e aos
fatores que afetam o crescimento pessoal,
físico, social e espiritual.
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8º ANO
EIXOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

1, 2, 3, 4

Crenças, convicções
e atitudes

(EF08ER01) Discutir como as crenças e
convicções podem influenciar escolhas e
atitudes pessoais e coletivas.
(EF08ER02) Analisar filosofias de vida,
manifestações e tradições religiosas,
destacando seus princípios éticos.

1, 4, 6

Doutrinas religiosas

(EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes
tradições religiosas e suas concepções de
mundo, vida e morte.

1, 2, 4, 5, 6

Crenças, filosofias
de vida e esfera
pública

(EF08ER04) Discutir como filosofias de
vida, tradições e instituições religiosas
podem influenciar diferentes campos da
esfera pública (política, saúde, educação,
economia).
(EF08ER05) Debater sobre as possibilidades
e os limites da interferência das tradições
religiosas na esfera pública.
(EF08ER06) Analisar práticas, projetos e
políticas públicas que contribuem para a
promoção da liberdade de pensamento,
crenças e convicções.

1, 2, 4, 6

Tradições
religiosas, mídias e
tecnologias

(EF08ER07) Analisar as formas de uso
das mídias e tecnologias pelas diferentes
denominações religiosas.

Crenças religiosas e
filosofias de vida

(EF08ER01BA) Identificar o valor da reflexão,
da imaginação e da criatividade para a
solução de situações cotidianas.
Meditação

Consciência

Autoconhecimento
Consciência

3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

Criatividade e
resiliência

(EF08ER02BA) Reconhecer o aumento da
tolerância nas relações interpessoais.
(EF08ER03BA) Reconhecer maiores níveis de
resiliência e criatividade nos diálogos interreligiosos

Sociedade e
saberes

(EF08ER04BA) Reconhecer a importância dos
grupos sociais, seus saberes, identidades
e culturas, com vistas a comportamentos
humanos cada vez mais equilibrados.
(EF08ER05BA) Identificar a importância dos
valores, da generosidade e da compaixão
para consigo e com o outro.

Identidade, limites
e potencialidades
individuais e coletivas

(EF08ER06BA) Identificar o autoconhecimento
como processo do ser humano que o
leva a reconhecer seus limites e suas
potencialidades.
(EF08ER07BA) Identificar os pontos fortes
e fragilidades de maneira consciente e
respeitosa, enfrentando pressões sociais e
investindo no aprimoramento do diálogo,
com vistas ao equilíbrio individual e coletivo.
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8º ANO
EIXOS

Crenças religiosas e
filosofias de vida

Meditação

Consciência

Autoconhecimento
Consciência

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 2, 3, 4, 6

3, 4

1, 2, 4

3, 4

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Imanência e
transcendência

(EF09ER01) Analisar princípios e orientações
para o cuidado da vida e nas diversas
tradições religiosas e filosofias de vida.
(EF09ER02) Discutir as diferentes expressões
de valorização e de desrespeito à vida nas
diversas modalidades de crenças, por meio
da análise de matérias nas diferentes mídias.

Vida e morte

(EF09ER03) Identificar sentidos do viver e do
morrer em diferentes tradições religiosas,
através do estudo de mitos fundantes.
(EF09ER04) Identificar concepções de vida
e morte em diferentes tradições religiosas
e filosofias de vida, por meio da análise de
diferentes ritos fúnebres.
(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de
imortalidade elaboradas pelas tradições
religiosas (ancestralidade, reencarnação,
transmigração, ressurreição, metempsicose e
hereditariedade.

Princípios e valores
éticos

(EF09ER06) Reconhecer a coexistência como
uma atitude ética de respeito à vida e à
dignidade humana.
(EF09ER07) Identificar princípios éticos
(familiares, religiosos e culturais) que possam
alicerçar a construção de projetos de vida.
(EF09ER08) Construir projetos de vida
assentados em princípios e valores éticos.

Afetos positivos,
redução de estresse
e melhoria de
eficácia

(EF09ER01BA) Identificar e reconhecer
a redução de afetos negativos, menor
responsividade ao estresse e a percepção de
maior autoeficácia. (EF09ER02BA) Reconhecer
potencialidades e melhores maneiras de se
relacionar com o mundo.
(EF09ER03BA) Reconhecer a atenção plena na
respiração e nos sentimentos e pensamentos.
(EF09ER04BA) Reconhecer possibilidades de
viver em paz, de forma autossustentável e
transcendente.

Comportamento
humano, ação
integral e
responsabilidade
social

(EF09ER05BA) Identificar valores importantes
para si e para o coletivo.
(EF09ER06BA) Reconhecer o papel da
consciência para a ação integral (sentir,
pensar e agir) do ser humano, no dia a dia das
relações individuais, sociais e ambientais.

Autonomia e transcendência

(EF09ER07BA) Identificar o autoconhecimento
como o processo do Ser Humano, que o leva a
emancipação e autonomia.
(EF09ER08BA) Identificar o autoconhecimento
como meio para o ser humano buscar a
transcendência.

