
EDUCAÇÃO INFANTIL

CRECHE: 1, 2, 3 ANOS

Eixo temático
Objetivos de 

aprendizagem
Conteúdo Temas

O FATO RELIGIOSO 

NAS VIVÊNCIAS 
COTIDIANAS 

Perceber o fato 

religioso na vivência 
do dia-a-dia, para 

encantar-se e 
sensibilizar-se com a 
criação e aprender a 

admirar o belo.

1 - O corpo cria, faz, escolhe, partilha, 

celebra.

2 - As vivências da criança na 

natureza: cuidado e respeito.

3 - A riqueza dos relacionamentos: 
semelhanças e diferenças.

4 - Momentos e espaços de 
religiosidade da família na escola: 

Campanha da Fraternidade, Páscoa, 
Festa Junina e Natal. Celebração da 
Vida na linha Ecumênica

5 - Diferentes formas de oração: 

Agradecimento e Pedido

6 - Celebração da vida: Páscoa, Ação 
de Graças e Natal

7 - Legado Dominicano

1.1 - Sou importante, tenho um nome.

1.2 - Minhas mãos fazem tantas coisas!
1.3 - Meus pés me levam longe...
1.4 - Sei ouvir (O que o outro fala, sons da natureza)

2.1 – O alimento, fonte de vida

2.2 – A água dá vida
2.3 – A Natureza - um presente de Deus

3.1 – A importância do nome
3.2 – A criança e seus amigos

3.3 – Diferenças e semelhanças
3.4 – O respeito, a convivência com o outro

4.1 – Campanha da Fraternidade
4.2 – Páscoa

4.3 – Festa da Família
4.4 – Festa Junina
4.5 – Natal

5.1 – Gestos de oração

5.2 – A descoberta de lugares orantes na escola

6.1 – Celebração dos aniversários e festas comemorativas 
da família (Celebração do amor de mãe e de pai, dia das 
crianças)

6.2 – Páscoa e Natal

7.1 –Símbolos da nossa escola: Uniforme, Bandeira
7.2 - A Família Dominicana da nossa escola – quem cuida 
– nossas Irmãs – nossos colaboradores.

ENSINO RELIGIOSO



ENSINO RELIGIOSO
EDUCAÇÃO INFANTIL 

IDADE: 4 ANOS

Eixo temático
Objetivos de 

aprendizagem
Conteúdo Temas

O FATO RELIGIOSO 

NAS VIVÊNCIAS 
COTIDIANAS 

Perceber o fato religioso 

na vivência do dia-a-dia, 
para encantar-se e 

sensibilizar-se com a 
criação e aprender a 

admirar o belo.

Celebrar momentos 
significativos da vida 

para valorizá-la e 
fortalecer a convivência.

1 - O corpo cria, faz, escolhe, partilha, 

celebra.

2 - As vivências da criança na natureza: 
cuidado e respeito.

3 - A riqueza dos relacionamentos: 
semelhanças e diferenças.

4 - Momentos e espaços de religiosidade da 
família na escola: Campanha da 
Fraternidade, Páscoa, Festa Junina e Natal. 

5 - Diferentes formas de oração: 
Agradecimento, Súplica e Perdão.

6 - Celebração da vida: Páscoa, Ação de 
Graças e Natal

7 - Legado Dominicano

1.1 – A importância do nome.

1.2 – A leitura de mundo por meio dos sentidos.

2.1 – O alimento, fonte de vida
2.2 – A Natureza - um presente de Deus
2.3 – Cuidado e respeito como que é de todos.

3.1 – Semelhanças e diferenças: O respeito, a convivência com o outro.
3.2 – Palavras  importantes no relacionamentos: por favor, obrigado, 
desculpe.

4.1 – Campanha da Fraternidade.
4.2 – Páscoa
4.3 – Festa da Família
4.4 – Festa Junina
4.5 – Natal

5.1 – Gestos de Oração
5.2 – O corpo reza
5.3 – A descoberta de lugares próprios para a oração na escola.
5.4 – Oração espontânea.

5.5 – Oração do coração.

6.1 – Celebração dos aniversários e festas comemorativas da família 
(Celebração do amor de mãe e de pai, Dia das Crianças).
6.2 – Páscoa e Natal

6.3 – Celebração da Família

7.1 – Símbolos da escola: Uniforme, Bandeira
7.2 – A Família Dominicana da nossa escola – quem cuida – nossas Irmãs.



ENSINO RELIGIOSO

EDUCAÇÃO INFANTIL

IDADE: 5 ANOS

Eixo temático Objetivos de aprendizagem Conteúdo Temas

O FATO RELIGIOSO 
NAS VIVÊNCIAS E 
AÇÕES COTIDIANAS

Perceber o fato religioso na 
vivência do cotidiano, para 
encantar-se e sensibilizar-se 
com a Criação.

Identificar valores que 
contribuem para melhorar a 
convivência.

Celebrar momentos 
significativos da vida, para 
valorizá-la e fortalecer a 
convivência.

1. O corpo cria, faz, escolhe, partilha, celebra, 
reza e se comunica.

2. As vivências da criança na natureza: 
cuidado e respeito.

3. A riqueza dos relacionamentos: 
semelhanças e diferenças.
Celebração da vida na linha
Ecumênica.

4. Momentos e espaços de religiosidade da 
família na escola: Campanha da 
Fraternidade, Páscoa, Festa Junina e Natal.

5. Diferentes formas de oração: 
Agradecimento, Súplica, Perdão, Louvor.

6. Celebração da vida: Páscoa, Ação de 
Graças, Natal.

7, Legado Dominicano.

1.1 O corpo como instrumento de comunicação.

2.1 Admiração do belo na natureza.
2.2 Cuidado e respeito com o que é de todos.
2.3 Atitudes que ajudam a melhorar a convivência
2.4 Água e vida.

3.1 Campanha da Fraternidade.
3.2  Fraternidade nas relações de amizade.
3.3  Atitudes importantes para o relacionamento: por favor, desculpe, obrigado.

4.1 Campanha da Fraternidade.
4.2 Páscoa.
4.2 Festa da Família.
4.3 Festa Junina.
4.4 Natal.

5.1 Gestos de oração.
5.2 Locais de oração.
5.3 Diferentes formas de oração.
5.4 A oração na Bíblia.
5.5 Oração espontânea.
5.6 Oração do Coração.

6.1 Celebração dos aniversários e festas comemorativas da família (Celebração do amor 
de mãe e de pai, Dia das Crianças ou Celebração do Amor de Família.
6.2 Páscoa e Natal.
6.3 A festa da Bíblia.
6.4 Ação de Graças.

7.1 Brasão, escudo, logomarca.
7.2 Formas de oração dominicana.



ENSINO RELIGIOSO
ENSINO FUNDAMENTAL I

1º ANO: 6 ANOS

Eixo temático
Objetivos de 

aprendizagem
Conteúdo Temas

O FATO RELIGIOSO 

NAS VIVÊNCIAS 
COTIDIANAS

Perceber o fato religioso 

na vivência do 
cotidiano, para 
encantar-se e 
sensibilizar-se com a 
Criação.

Identificar valores que 
contribuem para 
melhorar a convivência.

Celebrar momentos 
significativos da vida, 
para valorizá-la e 
fortalecer a convivência

1. O corpo cria, faz, escolhe, partilha, 

celebra, reza e se comunica.

2. As vivências da criança: cuidado, 
respeito, partilha e acolhida.

3. A riqueza dos relacionamentos: 
semelhanças e diferenças.

4. Momentos e espaços de religiosidade 
da família na escola.

5. Diferentes formas de oração: 
Agradecimento, Súplica, Perdão, Louvor.

6. Celebração da vida: Páscoa, Ação de 
Graças, Natal.

7. Legado Dominicano.

1.1 O corpo como instrumento de comunicação, criação, partilha e de relações.

2.1 As maravilhas da Criação de Deus.
2.2 Cuidado e respeito com o que é de todos.
2.3 As pessoas pensam, criam e atuam.

2.4 Atitudes que melhoram a convivência.

3.1 Somos diferentes e fazemos parte do mundo (Crianças do mundo — características 
diferentes; direitos e deveres iguais).
3.2 Semelhanças e diferenças.

4.1 Festas religiosas: Páscoa, Ação de Graças, Natal e outros.
4.2 Festa da família.
4.3 Festa junina.
4.4 Festa do Padroeiro.

5.1 Formas diferentes de rezar: pedindo, agradecendo, pedindo perdão e louvando.
5.2 Os símbolos religiosos e de outros credos religiosos.
5.3 A oração na minha religião.
5.4 A oração na Bíblia e em outros livros sagrados.

5.5 Manifestações religiosas — respeito às diferentes formas de oração.
5.6 Mantras e oração do coração.

6.1 Celebração dos aniversários e festas comemorativas da família (Celebração do 
amor de mãe e de pai, Dia das Crianças).

6.3 A festa da Bíblia e de outros livros sagrados.

7.1 Festas dominicanas.
7.2 História das irmãs Dominicanas.



ENSINO RELIGIOSO

ENSINO FUNDAMENTAL 1

2º ANO: 7 ANOS

Bloco temático
Objetivos de 

aprendizagem
Conteúdos Temas

O fato

religioso
na família

Conhecer os costumes 

religiosos, para identificar 
os valores de cada grupo 

religioso presente na 
turma.

Cultivar atitudes de 
cuidado e respeito à 

diversidade religiosa, para 
fortalecer as relações.

Reconhecer valores que 
fundamentam uma boa 

convivência: a acolhida, a 
bondade e a 

solidariedade...

1. Costumes religiosos das famílias:

 Orações
 Celebrações
 Gestos
 Rituais

2. Valores que aproximam pessoas e 
marcam a comunidade dominicana:
 Bondade
 Acolhida
 Solidariedade

 Perdão 
 Respeito
 Tolerância
 Não-violência 
 Paz

3. A construção da memória e da 
identidade religiosa na vivência 
cotidiana 

1. Diferentes grupos religiosos e 
seus símbolos

2. Vivência da Oração

Religiosidade e natureza

1.1 – A religiosidade na família.

2.1 – A importância do bom relacionamento e da convivência

3.1 – Lembranças de nossas vidas que deixaram marcas
 Fotos
 Festas
 Lugares

4.1 – Símbolos religiosos:
 Vela
 Cruz
 Altar
 Vestes religiosas

 Outros

5.1 – Oração Individual  - Conversa espontânea com Deus
5.2 – Oração Comunitária 

6.1 – Símbolos da natureza que trazem aspectos religiosos:
 Terra
 Água
 Ar 
 Fogo (luz)

 Semente



ENSINO RELIGIOSO

ENSINO FUNDAMENTAL I

3º ANO: 8 ANOS

Eixo temático Objetivos de aprendizagem Conteúdos Temas

O fato

Religioso na família e 
na escola

Conhecer situações concretas de 

diversidade religiosa, a fim de 
cultivar o cuidado e o respeito à 

pluralidade religiosa.

Reconhecer atitudes de amor, 

amizade e compaixão, como valores 
necessários para a convivência.

Identificar gestos religiosos, ritos e 
celebrações no cotidiano, para 

cultivar respeito e convivência 
harmoniosa.

1. Gestos religiosos na família e na escola:

Rituais, Celebrações, Orações.

2. Os hábitos religiosos: cuidado, escuta,
silêncio, admiração e encantamento, gestos de

reverência. Perdão, gratuidade.

3. As experiências religiosas encontradas em: 
livros sagrados, dias sagrados, comemorações 

sagradas, folclore, literatura infantil.

4. Valores que aproximam pessoas e marcam a 
comunidade dominicana: amor, amizade e 

compaixão.

5. Santos Dominicanos

1.1 A religiosidade na família e na escola.

2.1  A importância do cultivo de hábitos religiosos.
2.2  A importância do cuidado com o corpo, com as 

emoções e com os sentimentos.

3.1  As diversas experiências religiosas locais.

4.1  A importância do bom relacionamento na 
convivência.

5.1 São Martin de Porres, Santa Rosa de Lima



ENSINO RELIGIOSO

ENSINO FUNDAMENTAL I

4º ANO: 9 ANOS

Eixo temático Objetivos de aprendizagem Conteúdos Temas

Diversidade religiosa na 

sociedade local

Conhecer as manifestações religiosas 

presentes na sociedade local, para 
perceber a pluralidade existente.

Compreender o significado das 

manifestações artísticas religiosas e dos 
espaços sagrados, para aprender a 
conviver com a diferença e enriquecer-se 
com ela.

Reconhecer lideranças religiosas nas 
Instituições e nas comunidades locais, 
para identificar valores que 
fundamentam a boa convivência.

1. Diversidade religiosa na sociedade: 

diferentes formas de viver a religiosidade.

2. Expressões artístico-religiosas, espaços 

sagrados, festas, símbolos.

3. Lideranças religiosas das comunidades 
locais: o líder na comunidade, liderança na 

comunidade dominicana — Anastasie e 
Domingos.

4. As experiências vividas nas 

comunidades de fé: perdão, partilha, 
comunhão.

5. Vivência da Oração.

1.1 Grupos religiosos.

1.2 Igrejas cristãs.
1.3 Festas da religiosidade popular.

2.1 Arte sacra, música, artesanato, literatura, 

dança.

3.1 Qualidades e valores da liderança.
3.2 Festas dominicanas.

4.1 Relato de experiências vividas nos grupos 

de convivência: família, igreja, templos, 
escola...
Histórias de comunidades de fé relatadas em 
livros, textos, filmes.

5.1 Orações cristãs. 



ENSINO RELIGIOSO

ENSINO FUNDAMENTAL I

5º ANO: 10 ANOS

Eixo temático Objetivos de aprendizagem Conteúdos Temas

Manifestações e 

lideranças 
religiosas no Brasil.

Identificar as influências das diversas 
culturas religiosas no Brasil, para 

compreender a realidade e os costumes 
religiosos.

Adquirir conhecimentos sobre lenda, 
símbolo e sagrado, para compreender a 

linguagem religiosa em diferentes 
contextos.

Identificar valores que norteiam as 
relações interpessoais na sociedade 

plural, para perceber a riqueza advinda 
da diversidade religiosa.

1.Heranças religiosas: práticas religiosas, histórias 

religiosas, rituais 

2. Expressões religiosas na cultura brasileira: festas, 
rituais, músicas, orações, vestuários, livros 
sagrados, alimentos...

3. Lideranças religiosas no Brasil e suas influências 
na realidade 

4. Lideranças Dominicanas

5. Lendas, símbolos  sagrados.

1.1  A herança religiosa familiar

2.1 Religiosidade popular
2.1.1 Bumba-meu-boi.
2.1.2 Círio de Nazaré

2.1.3 Divino Pai Eterno
2.1.4 Nossa Senhora Aparecida
2.1.5  Outros

3.1 Pessoas que marcaram nossa história : 
Dom Helder Câmara, Chico Xavier, Ir. Dulce, 
Frei Galvão, Madre Paulina, Pe. Cícero...

4.1 Ação dos dominicanos no Brasil: pessoas 
que se destacaram nos centros regionais.

5.1 Citar símbolos sagrados. 

Lendas: Saci-pererê, Curupira, Lobisomem, 
Vitória-régia e outras

Sonho da mãe de São Domingos



Layout do título

ENSINO RELIGIOSO

ENSINO FUNDAMENTAL II

6º ANO: 11 ANOS

Eixo temático Objetivos de aprendizagem Conteúdos Temas

Relações 

Sóciorreligiosas
no Cotidiano.

Compreender as relações 

sóciorreligiosas, a partir de 
situações concretas para 

cultivar atitudes de diálogo e 
respeito.

Adquirir conhecimentos 
sobre religião e religiosidade 

para compreender as 
diferenças presentes nas 

tradições religiosas.

Identificar valores presentes 
nas tradições religiosas para 

melhorar a qualidade das 
relações humanas.

1. Conceito de religião e religiosidade.

2. A relação do ser humano com o sagrado

3. A manifestação religiosa na vida das
comunidades.

4. Diversidade e liberdade religiosas: o valor
das diferenças.

5. Valores religiosos: compaixão, empatia,
solidariedade, liberdade, e acolhida.
Celebração como possibilidade de descoberta,
encontro e valorização da vida.

6. Compromisso social nas religiões.

1.1 O ser humano como ser religioso.
1.2 Elementos constitutivos das religiões;

2.1 Profano e sagrado.
2.2 O sagrado e a natureza.

3.1 A força do simbólico das culturas que compõe a história da 
comunidade;
3.2 Apropriação dos símbolos religiosos no cotidiano;
3.3 As superstições e suas origens;

3.4 Compromisso com o outro e com o bem comum.

4.1 Ecumenismo e diálogo Inter-religioso. (Multiculturalismo)

5.1 Valores que fundamentam o encontro do ser humano consigo 
mesmo, com o outro, com o universo, com o transcendente e 
com a comunidade de vida.

6.1 Pessoas que responderam às necessidades sociais de seu 
tempo a partir da visão religiosa: Teresa de Calcutá; Ghandi; 
Martin Luther King; Helder Câmara; Nelson Mandela, Ir. Dorotti
Stang; Madre Anastasie, São Domingos, entre outros.



Layout do título

ENSINO RELIGIOSO

ENSINO FUNDAMENTAL II

7º ANO: 12 ANOS

Eixo Temático Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Temas

AS RELIGIÕES 

E A BUSCA DE 
SENTIDO DA 
VIDA

Conhecer as diversas 

contribuições que as 
tradições religiosas nos 
oferecem para entender o 
sentido da própria vida.

Identificar a linguagem da 
experiência religiosa para 
reconhecer diferentes 
caminhos na busca do 

sentido da vida.

1. O ser humano em busca da felicidade.

2. A compreensão do sofrimento nas tradições 
religiosas.

3. Mito, rito e magia.

4. Identidade religiosa e projeto de vida.

5. Experiência religiosa e mudança 

1.1 Espiritualidade como possibilidade de encontro com as 

diversas formas de felicidade.
1.2 Espiritualidade dominicana: contemplação e ação

2.1 A relação do ser humano com as perdas;
2.2 Desconstrução da ideia do Deus castigador;

2.3 A liberdade humana e suas consequências.

3.1 Definição de mito e estudo de realidades míticas da 
religiosidade primitiva;
3.2 A compreensão do rito como expressão visível da religião e 

das instituições sociais;
3.3 Rituais religiosos: católicos, protestantes (Igrejas Históricas e 
Evangélicas — Tradicionais reformadas), afro-brasileiros, etc.
3.4 Ritos de passagem;
3.5 Magia como possibilidade de relação com o sagrado.

4.1 Influência da vivência religiosa no projeto de vida.
4.2 Impacto da produção do conhecimento religioso na 
construção do projeto de vida.

5.1 A relação do humano com o transcendente como geradora de 
mudanças de atitudes;
5.2 Experiência religiosa, experiência de Deus, experiência de fé; 
Experiência Social
5.3 Celebração como possibilidade de encontrar a expressão do 

ser humano enquanto ser completo e necessitado de descobrir-se 
mais humano.



Layout do título

ENSINO RELIGIOSO
ENSINO FUNDAMENTAL II

8º ANO: 13 ANOS

Eixo Temático
Objetivos de 

Aprendizagem
Conteúdos Temas

EXPRESSOES 
RELIGIOSAS E A 
CONSTRUÇÃO 
DO PROJETO DE 
VIDA.

Conhecer as grandes 
religiões do mundo, as 

religiões brasileiras e as 
classificações das 
divindades para 
identificar as diferentes 
linguagens e experiências 
religiosas.

Conhecer as relações 
presentes nas diversas 
religiões, para fortalecer a 
identidade religiosa 
pessoal e coletiva.

1. As diversas formas religiosas: Politeísmo, 
Monoteísmo, Animismo, monolatria.

2. As grandes religiões da humanidade: 
hinduísmo, cristianismo, judaísmo, budismo, 
islamismo.

3. Matrizes religiosas presentes nas origens do 
Brasil

4. Religiões Afro-Brasileiras e Espiritismo.

5.Religiões Indígenas

6. Sincretismo religioso, diálogo inter-religioso 
e ecumenismo. Multiculturalismo

7. Manifestações coletivas do fenômeno 
religioso.

8. A construção do projeto de vida

9.Celebração: a pluralidade na oração
10. Religião e Sexualidade

1.1 Conceito de Politeísmo, monoteísmo, animismo e monolatria;
Evolução do Politeísmo ao monoteísmo e identificação destas realidades na contemporaneidade;
1.2 As idolatrias presentes ao longo da história, críticas a esse modelo (Primeiro Testamento) e o 
divino nas religiões. 

2.1 Judaísmo, Cristianismo e Islamismo como centralização histórica da construção do monoteísmo;
2.1.1 Panorama histórico da construção do Cristianismo a partir do Judaísmo - de perseguido a 
perseguidor. (séc IV — Imperador Constantino);
2.1.2 Contexto histórico do surgimento do Islamismo: séc VII;
2.2 Hinduísmo e Budismo: a busca das religiões; orientais espiritualistas como possibilidade de re-
encontro da humanidade com sua transcendência.

3.1 Matriz portuguesa;
3.2 Matriz africanas;
3.3 Matriz indígenas.

4.1 Candomblé  e suas vertentes;
4.2 Umbanda;
4.3 Espiritismo
4.4 Outros rostos da divindade;
4.5 Religiosidade como forma de resistência;

5.1 A natureza e a humanidade como personificação da fonte criadora;
5.2 Mitos, crenças e festas religiosas indígenas.
5.3 Por uma terra sem males: a experiência da divindade a partir da aldeia.

6.1 Respeito e tolerância às diferentes tradições religiosas: O desafio do diálogo.
7.1 Romarias, peregrinações, festas, cultos afro-brasileiros, indígenas e orientais; 
7.2 Caráter religioso de eventos da cultura brasileira: carnaval, futebol, rodeio, vaquejadas, 
cavalhadas, malhação do Judas;
7.3 Lenda de Maria Madalena- Saint Baume (frança)
(Legado Dominicano)

8.1 Definição de projeto de vida;
8.2 Harmonia entre o Ser e Ter;
8.3 Realidades afetivo-familiares e formação de grupos;
8.4 Vocação (profissional,estado de vida).

9.1 Celebração como possibilidade de encontro das diferentes culturas religiosas na busca do 
encontro com o transcendente.



Layout do título

ENSINO RELIGIOSO
ENSINO FUNDAMENTAL II

9º Ano: 14 ANOS

Eixo Temático Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Temas

A DIMENSÃO 
RELIGIOSA NO 
PROJETO DE 
VIDA

Compreender a 
importância da dimensão 
religiosa na vida humana, 
para significar o 
compromisso pessoal e 
social

Conhecer as situações 
sóciorreligiosas
contemporâneas para 
compreender a vivência 
religiosa atual.

1. Diálogo entre ciências e religiões.

2. Gnosticismo e ateísmo militante
3. A vivência religiosa contemporânea.
4. As ideias de imortalidade 
(cristianismo, judaísmo, hinduísmo e 
budismo)

5. Os sentidos de vida e morte nos 
textos sagrados.

6. Religião e culturas juvenis

7. Necessidade de espiritualidade para 
existência humana.

8. Direitos humanos, Valores 
Cristão/Católicos: Justiça, verdade, 
Solidariedade... 

1.1 Diálogo entre ciência e fé numa perspectiva de paz no mundo;
1.2 Releitura de Gn 1, 1-2, 4a e Gn2, 4bss
1.3 Releitura da proposta científica do surgimento do universo: “Big Bang”.
1.4 Ciência e Religião: realidades que se distanciam e se aproximam — relação 
dialética.
2.1 Conceitos de gnosticismo e ateísmo militante;
3.1 As novas visões religiosas na contemporaneidade;
4.1 Recuperação do humanismo imanente e transcendente, surgimento do 
existencialismo e respostas às questões fundamentais: De onde venho? Quem sou 
eu? Para onde vou?
4.2 Questões contemporâneas éticas que envolvem a morte: eutanásia, distanásia, 
mistanásia e ortotanásia;
4.3 drogas, vícios, suicídios e outros.
5.1 Textos do Primeiro Testamento (Pentateuco/Torah) e do Talmud que tratam da 
questão da vida e da morte, visão judaico-cristã;
5.2 Textos do novo testamento (Evangelhos e Cartas Paulinas) que tratam da 
questão da vida e da morte — visão cristã;
5.3 Textos do Corão que tratam da questão da vida e da morte (visão Islâmica)
6.1 Guetos adolescentes e seus ritos;
6.2 Religiões que tentam responder às transgressões e/ou opções dos jovens: 
Religião do Surf, questões de gênero, do sexo livre, do anti-Cristo, wicca, etc.
6.3 Os jovens envolvidos nas religiões tradicionais: grupos jovens; movimentos, 
etc.
6.4 O ser humano como ser naturalmente religioso: visão cristã e não cristã.
7.1 A grande busca pela mística e espiritualidade da contemporaneidade.
7.2 Grandes eventos religiosos ao redor do mundo: Visitas Papais e de outros 
líderes das grandes religiões e o modo como as populações se movimentam e 
sentem-se tocadas pela mística que os envolvem.
8.1 Compromissos e responsabilidade social
8.2 Comissão Dominicana de Justiça e Paz
8.3 Direitos Humanos
8.4 São Domingos e a questão da justiça
Observação: Sugestões: Referências Bibliográficas
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ENSINO RELIGIOSO
ENSINO MÉDIO

1º ANO

Eixo Temático Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Temas

RELIGIÃO E 

SOCIEDADE

Compreender como se 

processam as relações entre 
religião e sociedade para 
desenvolver o senso crítico 
e a convivência harmoniosa

Ressignificar os valores 
sociais à luz da verdade e da 
justiça para fortalecer o ser 
humano no seu projeto de 
vida.

Compreender a linguagem 
religiosa a partir da 
experiência do sagrado, 
para promover o diálogo 

inter-religioso.

1. Experiência do sagrado e sentido da 

vida nas denominações religiosas.

2. As Religiões e a formação dos 

Estados, 

3. O sentido do Sagrado na formação 
cultural dos povos

4. As novas matrizes religiosas no 
mundo contemporâneo.

5. Legado Dominicana. 

1.1 A experiência do sagrado nas buscas de resposta para as questões 

existenciais
1.2 Relação entre liberdade e livre arbítrio
1.3 A liberdade Religiosa na legislação brasileira e na declaração dos 
direitos humanos
1.4 A busca pelo sentido da sentido da vida: predestinação, ressurreição, 

reencarnação, carma, a sociedade de castas, o desprendimento do material, 
o materialismo e a vida pós- morte, ateísmo
1.5 Ritos de Passagem

2.1 Sociedades teocráticas e sociedades laicais 

2.2 A terra como referencial religioso e político (as disputas pela terra, a 
aliança do homem com Deus no judaísmo)
2.3 O sectarismo religioso antigo
2.4 O Fundamentalismo religioso
2.5 A participação das religiões nas revoluções políticas e sociais  

3.1 O Renascimento e a Religião: o teocentrismo e o antropocentrismo; a 
arquitetura e as artes; a ciência e a religião a partir do renascimento
3.2 A interpretação livre da Bíblia com a reforma protestante
3.3 Mitos fundadores e gênero

4.1 A religião na internet: as comunidades modernas, Punks; Góticos; RPG,  
Auto-transcendência
4.2 O Sectarismo moderno e pós-moderno (Maçonaria; Rosa Cruz; Nova 
Era...)

5.1 História de São Domingos.
5.2 São Domingos e a cultura.
5.3 Personalidades Dominicanas (Bartolomeu de Las Casas, Lebret, Santa 

Rosa, Santo Martinho de Porres)
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Eixo Temático
Objetivos de 

Aprendizagem
Conteúdos Temas

RELIGIÃO E 

POLÍTICA

1. Compreender a 

complexidade das 
relações de poder 
no campo da 
política e da 
religião e suas 

interferências na 
sociedade para 
exercer a cidadania 
responsável.

2. Compreender a 
evolução das 
sociedades a partir 
da influência das 
religiões para um 

comprometimento 
político e social 
com a verdade e a 
justiça.

1. Religião: uma forma de convivência 

e organização.

2. Religião e a construção dos 
mecanismos de poder e domínio.

3. Poder e força política da religião.

4. Ideologias religiosas: 
fundamentalismo, fanatismo, 
sectarismo, proselitismo.

5. Sistemas políticos e religiões.

6. Legado Dominicano.

1.1 Religião e Política

1.1.1 Religiões nacionais e religiões mundiais
1.1.2 Tribalismo como organização social (geografia do sagrado)
1.1.3 As religiões e a desigualdade social.
1.1.4 Sectarismo e segregação.

2.1 Sociologia da religião
2.1.1 A religião e o controle social 
2.1.2 Participação das instituições religiosas nas revoluções políticas.

3.1 Relação de poder: Religião e Política

3.1.1 Política: compromisso social e religioso.
3.1.2 “Modelos” de política X “Modelos” de religiões.
3.1.3 Poder X Política
3.1.4 Poder X Religião 
3.2 As contradições da religião e da política.

3.3 Guerras: religiosas e políticas. 

4.1 As manifestações de intolerância das igrejas
4.2 Fanatismo e religião

5.1 O capitalismo e a religião
5.1.1 O uso da religião como fonte de lucro
5.1.1 Os valores sagrados e os valores financeiros
5.2 O marxismo e a religião

6.1 Missão dominicana
6.2 A oração para o Dominicano
6.3 O empreendedorismo dominicano e 6.4 — Fé e Militância — Frei Tito de Alencar



Layout do título

ENSINO RELIGIOSO

ENSINO MÉDIO
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Eixo temático
Objetivos de 

aprendizagem
Conteúdos Temas

RELIGIÃO E 

ÉTICA

1. Tomar consciência do 

potencial de atuação e 
transformação na 

sociedade, mobilizando 
os conhecimentos sobre 

a dimensão religiosa, 

para uma vivência ética, 
solidária e 

comprometida com a 
verdade  e com a justiça.

1. Síntese do caminho feito a partir 

de alguns elementos como: ética, 
cidadania, responsabilidade social, 
concepções religiosas.

2. Importância das ações éticas e 
solidárias nas escolhas.

3. A construção de sentido para a 
vida.

4. Legado Dominicano.

1.1 Ética e cidadania

1.1.1 desigualdades sociais
1.1.3 planejamento familiar
1.1.5 constituições familiares diversas
1.2 O reconhecimento da religiosidade humana. 
1.3  As máximas religiosas e a ética social

1.4 O ser humano como construtor da História e promotor da vida.
1.5 O Jovem e a ética.  

2.1 Vocação e ética
2.2 Domínio sobre si mesmo

3.1 Religiosidade e vida.
3.2 Pena de Morte
3.3 Eutanásia
3.4 Aborto

3.5 Bioética
3.6 As igrejas e a globalização
3.7 O uso racional da tecnologia
3.8 Religião e internet

4.1 Direitos Humanos 
4.1.2 Verdade
4.1.3 Justiça
4.1.4 Profetismo
4.1.5 Estudo

4.1.6Laicidade dominicana
4.1.7 Obras dominicanas no Brasil e fora do Brasil


