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1. Mensagem do Arcebispo Metropolitano  

A Igreja Católica, como Mãe e Mestra, através do seu Magistério empenha-se em tornar cada vez mais atual e efetivo o mandado 

missionário de Jesus, ao transmitir a sua missão aos Apóstolos – e aos Bispos, sucessores dos Apóstolos: “Ide, pois, e fazei discípulos todos os 

povos... Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28,19-20). A Igreja Católica 

considera a escola um dos espaços privilegiados para o exercício da sua missão apostólica e atua no âmbito da educação para a reta formação 

da pessoa humana, da família e da sociedade como um todo, como nos lembra o Concílio Vaticano II: “...a escola católica, enquanto se abre 

convenientemente às condições do progresso do nosso tempo, educa os alunos na promoção eficaz do bem da cidade terrestre e prepara-os 

para o serviço da dilatação do reino de Deus, para que, pelo exercício de uma vida exemplar e apostólica, se tornem como que o fermento salutar 

da comunidade humana.” (Declaração Gravissimum Educationis, sobre a Educação Cristã, 1965 n. 8). 

Os Bispos da América Latina reunidos em Aparecida em 2007, na Va. Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, 

apontaram com acuidade que “a Escola católica é chamada a uma profunda renovação. Devemos resgatar a identidade católica de nossos centros 

educativos por meio de um impulso missionário corajoso e audaz, de modo que chegue a ser uma opção profética plasmada em uma pastoral da 

educação participativa. Tais projetos devem promover a formação integral da pessoa, tendo seu fundamento em Cristo, com identidade eclesial 

e cultural, e com excelência acadêmica. Além disso, há de gerar solidariedade e caridade para com os mais pobres. O acompanhamento dos 

processos educativos, a participação dos pais de família neles e a formação de docentes são tarefas prioritárias da pastoral educativa” (Documento 

de Aparecida, n. 337). 

É missão primária da Igreja anunciar o Evangelho a toda criatura e em todos os ambientes, incluindo o âmbito da educação básica: desta 

feita, os centros de educação ligados à Igreja têm um papel fundamental. 

Na arquidiocese de São Paulo, o Vicariato para a Educação e a Universidade tem trabalhado junto às instituições de ensino ligadas à Igreja 

para que se fortaleça cada vez mais a sua identidade católica e a sua atividade pastoral esteja presente em ações voltadas para todos os membros 

da comunidade acadêmica, incluindo os educadores, os estudantes e suas famílias.  
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Como fruto da reflexão do primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo, representantes das escolas católicas reuniram-se em duas 

assembleias – em maio e em outubro de 2019 - para refletir sobre as expectativas e anseios das instituições de ensino. Entre outras propostas, 

as escolas solicitaram a elaboração de um currículo básico para a disciplina de Ensino Religioso para todos os segmentos da educação básica. 

Congratulo-me com os educadores, professores e agentes de pastoral, que se empenharam no estudo dos temas, competências e 

habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e elaboraram o presente currículo de Ensino Religioso. Faço votos que os professores 

de Ensino Religioso se debrucem sobre esses temas e os preparem, para a transmissão aos alunos, de maneira que a formação intelectual, 

humana e cristã deles seja cada vez mais profunda e abrangente. 

 

 

São Paulo, 7 de dezembro de 2020 
Memória litúrgica de S. Ambrósio 

 
Dom Odilo Pedro Scherer 

Arcebispo Metropolitano de São Paulo 
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2. Preâmbulo 
 

O presente currículo de Ensino Religioso Confessional para a escola católica tem seu fundamento nas seguintes normativas vigentes: a 

proposta da Base Nacional Comum Curricular do MEC e o respectivo Currículo Paulista elaborado pela Secretaria Estadual de São Paulo; o 

acórdão do Supremo Tribunal Federal de 27/09/2017 acerca do julgamento da ADI 4439, além da LDB, Leis de Diretrizes e Bases da Educação. 

No caso específico das escolas católicas confessionais, este currículo foi elaborado para atender uma proposta dos dirigentes de escolas católicas 

da Arquidiocese de São Paulo durante a Assembleia do Sínodo Arquidiocesano promovido pelo Vicariato para a Educação e a Universidade em 

outubro de 2019. Em relação às escolas católicas, como é natural, este material se orienta pelas diretrizes da Congregação para a Educação 

Católica, do Código de Direito Canônico e orientações pastorais da Arquidiocese de São Paulo, em sintonia com a Comissão Episcopal para o 

Ensino Religioso da CNBB. 

 

3. Introdução  
 

Como sabemos, a BNCC incluiu a disciplina de Ensino Religioso em sua proposta pedagógica para os alunos do Ensino Fundamental I e 

II para todas as escolas particulares e públicas do país. Trata-se de uma base que oferece habilidades e competências sobre as quais devem ser 

construídos os currículos e o detalhamento dos programas de aula. Evidentemente, cada escola deverá construir o seu currículo tendo em conta 

o seu próprio carisma fundacional e a sua missão específica. 

 

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de 27/09/2017, declarou a constitucionalidade do art. 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, 

e do art. 11, §1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé (Decreto 7.107/2010) e afirmou a constitucionalidade 

do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Daqui se conclui 

que, por maioria de razão, se a proposta de Ensino Religioso Confessional na escola pública está perfeitamente de acordo com essa decisão, 
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como conclusão lógica, as escolas católicas têm o amparo legal para oferecerem a disciplina de Ensino Religioso Confessional, de acordo com o 

seu ideário e a sua missão específica. 

O presente currículo, portanto, tem por base a proposta da BNCC, escalonada para todas as séries do Ensino Fundamental, e oferece ao 

professor os temas a serem desenvolvidos com os alunos, de acordo com a programação a ser realizada em cada escola. Sendo importante 

destacar que o Ensino Religioso possui objetivos, habilidades e competências a serem contempladas ao longo dos anos escolares, assim como 

as outras áreas do conhecimento.  

No que se refere, especificamente, à BNCC, o presente texto foi baseado no artigo “A Base Nacional Comum Curricular e os Projetos 

Pedagógicos das Escolas Católicas: aproximações possíveis”, do professor Luis Eduardo Duarte Novais, publicado pela Revista da Faculdade 

de Filosofia e Ciências – Unesp – Marília (v. 21, p. 105-118, 2020).  

 

 
4. Educação Religiosa: Educação para as Virtudes  
 

4.1 Ensino Religioso: Competências e Habilidades em consonância com o Currículo Paulista e a BNCC. 
 

No âmbito da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), supera-se o entendimento segundo o qual o currículo é compreendido como um 

plano de estudos ou um programa de escolarização, isto é, um elemento pedagogicamente neutro e atemporal de um necessário processo social 

de transmissão de conhecimentos, em torno dos quais subsiste um acordo geral desinteressado.  

Pelo contrário, a BNCC firma a ideia de que o currículo encerra um projeto de humanidade, propositadamente desenvolvido para formar 

identidades, orientar comportamentos e estruturar personalidades. A BNCC está comprometida com a construção intencional dos processos 

educativos. 
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É imprescindível afastar-se do conceito de uma escola potencialmente neutra, pois, contemporaneamente, os aspectos metodológicos têm 

adquirido uma importância maior do que os próprios objetivos educacionais, o que, de modo indiscutível, esvazia de significado qualquer 

empreendimento formativo, uma vez que se deixa de expressar, com a devida clareza, a opção por valores culturais e valores de vida aos quais 

se vinculam todas as atividades escolares.  

Assim se entende a necessidade de se consignar um sentido às práticas didático-pedagógicas estabelecidas pelo currículo escolar – 

considerando-as em sua relação com questões que se perguntem pelo ‘porquê’ das formas de organização do conhecimento no contexto da 

escola. 

Portanto, é necessário que a escola integre, em seu itinerário formativo, uma referência explícita à realidade em que se inspira e da qual 

tudo depende na instituição.  

 

 4.2 A Base Nacional Comum Curricular e o desenvolvimento de competências  
 

A BNCC orienta-se segundo um paradigma curricular que se sustenta sobre o conceito de “competência”. Com efeito, no âmbito da BNCC, 

“competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (p. 8, 2017), 

para tornar a educação mais humana.  

Entretanto, há que se preocupar com o entendimento desenvolvido, contemporaneamente, acerca do significado de “competência”: ele tem 

sido amplamente associado ao conceito de “habilidade”, direcionado para o trabalho profissional, diretamente ligado à ideia de capacitação e, 

mais propriamente, de qualificação. De acordo com essa concepção – pragmática e utilitária –, compreende-se “competência” como o saber 

operacional de uma ação, preterindo-se os conhecimentos e os valores pessoais e sociais indispensáveis à formação dos alunos.  
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4.3  A Base Nacional Comum Curricular e a educação integral  
 

No horizonte da característica de intencionalidade do currículo - e subjacente ao conceito de “competência” que lhe é inerente -, a BNCC 

afirma, de maneira explícita, seu compromisso com a educação integral, reconhecendo, assim, que: 

 “A Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade 

e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual 

(cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, 

do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu 

acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como 

espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não 

preconceito e respeito às diferenças e diversidades” (p. 14, 2017).  

Tanto a BNCC - Base Nacional Comum Curricular - quanto o Currículo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Currículo 

Paulista - estão centrados no desenvolvimento de Competências e Habilidades e veem, no conteúdo e no papel do professor, meios para que o 

discente adquira as competências necessárias para seu desenvolvimento integral.  

Um currículo centrado em competências e habilidades não vê o estudante como uma folha em branco em que a escola e o professor 

formam o aluno. Um currículo assim entende que a educação é integral: ensino e formação da pessoa. O professor ensina, produz conhecimento 

e gera aprendizagem; levando em conta o papel fundamental que a família deve exercer na formação de toda criança. É ela a responsável pelos 

hábitos, costumes e valores. O aluno, ao chegar à escola, possui uma história. Não cabe à escola e aos professores prescreverem - como um 

médico - o que é bom e o que é mau; o que é historicamente verdadeiro ou falso. Família – cultura – e escola – ciência – devem caminhar juntas.  

O currículo centrado em competências e habilidades leva em consideração os saberes construídos historicamente pelas famílias e pela 

cultura dos alunos. Vê o aluno como agente ativo do processo educacional. Permite que as famílias, com seus valores e formas de ver e pensar 

o mundo, participem ativamente de todo o processo: currículo, unidades temáticas, itinerários formativos... de acordo com as especificidades de 

cada região e cultura local, aspectos estruturais e materiais, enfim, de todo o projeto pedagógico da escola.  
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Jacques D’Elors em seu relatório para a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da UNESCO, afirma que a educação 

deve preocupar-se em desenvolver quatro aprendizagens fundamentais, que serão para cada indivíduo os pilares do conhecimento:  

Aprender a conhecer: que indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância;  

Aprender a fazer: que é a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de acertar. 

Aprender a conviver: que traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do 

entendimento. 

Aprender a ser: que, talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. 

As observações de D’Elors já estavam presentes na Paideia grega: a questão da formação para as virtudes. A Paideia exprimia o ideal de 

formação social da pessoa humana que estava centrado em outro termo, "aretê" (adaptação perfeita, excelência, virtude). Formulada e explicitada 

nos poemas homéricos, a aretê era entendida como um conjunto de qualidades físicas, espirituais e morais, atributos próprios da natureza humana 

(como por exemplo, bravura, coragem, força, destreza, eloquência, capacidade de persuasão, enfim, a heroicidade). A educação grega era a 

educação total, integral: corpo, mente e espírito; ou: aspectos físicos, intelectuais, morais e espirituais. Hoje, educação integral é entendida como 

presença estendida do educando na escola. É preciso mudar tal paradigma. 

Para além do saber pensar ou fazer - que são habilidades técnicas - a educação deve desenvolver nos educandos as competências 

socioemocionais. Neste sentido, os gregos clássicos nos deram o caminho: aretê ou simplesmente virtude.  

E como ensinar virtudes? A resposta também vem dos gregos: através dos hábitos, dos costumes, dos valores e princípios 
adquiridos através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. 

Essa é a importância e o papel do Ensino Religioso Confessional no currículo escolar: transmitir um conjunto de valores e virtudes. 
que orientam o comportamento humano. 
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Ensinar virtudes: honestidade, respeito, fortaleza, amizade, companheirismo, laboriosidade, amabilidade, lealdade, responsabilidade, 

comprometimento, paciência... competências que, se vivenciadas de forma hábil, transformam as pessoas e, por conseguinte, a sociedade como 

um todo. 

4.4  A Base Nacional Comum Curricular e a abertura à transcendência 
 

O ser humano é constituído, segundo a BNCC, na página 438, como ser de imanência e transcendência. Ambas as dimensões permitem 

o desenvolvimento do indivíduo, o conhecimento do “eu”, do próximo, importantes para a construção das identidades. E, indo ao encontro dessa 

declaração, o Papa Francisco afirmou: 

“Educar de forma cristã é fazer avançar os jovens, as crianças, nos valores humanos, em toda a realidade, e uma destas realidades 

é a transcendência. Hoje existe a tendência para um neopositivismo, ou seja, educar nas coisas imanentes, para o valor das coisas 

imanentes, e isso tanto nos países de tradição cristã quanto nos países de tradição pagã. E isso não é introduzir os jovens, as 

crianças, na realidade total: falta a transcendência. Para mim, maior crise da educação, na perspectiva cristã, é este fechamento à 

transcendência. Estamos fechados à transcendência. Precisamos preparar os corações para que o Senhor se manifeste, mas, na 

totalidade; ou seja, na totalidade da humanidade que tem também esta dimensão de transcendência. Educar humanamente mas 

com horizonte abertos. Todo tipo de fechamento não serve para a educação.” (Congresso Mundial promovido pela Congregação 

para a Educação Católica, 21 de Novembro de 2015) 

Portanto, ao se pensar no desenvolvimento integral dos estudantes, numa educação que atenda às necessidades e potencialize as 

habilidades de todos, é imprescindível a abertura da escola à transcendência.  

Um outro aspecto a ser considerado na construção das chamadas competências socioemocionais – nomenclatura pedagógica moderna 

para virtudes – é a relação que se estabelece com o sagrado. E, como sabemos, o ser religioso se forma a partir da ideia do sagrado. Em algumas 

religiões, todas as ações – estudar por exemplo – se forem realizadas por amor a Deus, adquirem um caráter sagrado. Então, imaginemos uma 

criança, um jovem, um adulto que tenha a educação como um valor sagrado, certamente manteria uma postura de respeito com professores, 

colegas e buscaria agir em conformidade com tal crença. 
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Logo, tanto na perspectiva moral – aqui entendida como aquele conjunto de valores, atitudes subjetivas positivas – quanto em relação aos 

aspectos sociais, àqueles que dizem respeito ao conjunto da sociedade, o Ensino Religioso tem uma contribuição ímpar. Nenhum dos outros 

componentes tem uma incidência tão abrangente. O Ensino Religioso centrado no desenvolvimento das virtudes constrói novos valores e tem o 

potencial de desenvolver integralmente a pessoa humana, fim último de toda ação educativa. 

 

4.5 Ensino Religioso e a Escola Católica:  

“Ao exercer a sua missão específica – que é a de transmitir de modo sistemático e crítico a cultura à luz da fé e de educar o dinamismo 

das virtudes cristãs, promovendo assim a dupla síntese entre cultura e fé e entre fé e vida – a Escola Católica é consciente da 

importância do ensino da doutrina evangélica como é transmitida pela Igreja Católica. Tal ensino constitui, efetivamente, elemento 

fundamental da ação educativa, propondo-se orientar o aluno para uma opção consciente, que deve ser vivida com empenho e 

coerência. 

Sem entrar na discussão sobre a problemática relativa ao ensino da religião na escola, deve sublinhar-se que esse ensino, embora 

não se esgote nos «cursos de religião» integrados nos programas escolares, deve ser ministrado na escola de modo explícito e 

sistemático, a fim de que não venha a criar-se na mente dos alunos um desequilíbrio entre a cultura geral e a cultura religiosa. Tal 

ensino é completamente diferente dos outros, porque a sua finalidade não é a mera adesão da inteligência às verdades religiosas, mas 

a adesão de todo o ser à pessoa de Cristo.” (Sagrada Congregação para a Educação Católica: A escola Católica, Roma, 19 de Março 

de 1977) 

Ensino Religioso Confessional 

A seguir, reportamos alguns documentos oficiais da Igreja Católica acerca da proposta confessional do Ensino Religioso. Ao falar da 

identidade católica das escolas, a Congregação para a Educação Católica afirma que:  
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“as escolas católicas são, ao mesmo tempo, lugares de evangelização, de educação integral, de inculturação e de aprendizagem do 

diálogo de vida entre jovens de religiões e meios sociais diferentes. O caráter eclesial da escola católica faz parte, portanto, da sua 

essência de instituição escolar. Ela é verdadeira e propriamente uma realidade eclesial em razão da sua essência de instituição 

escolar.” ( A Escola Católica no Limiar do Terceiro Milênio, 1997). 

O Papa Francisco ensina claramente o caráter confessional da formação oferecida nas instituições de ensino ligadas à Igreja:  

 

“...as escolas e as Universidades católicas são frequentadas por numerosos estudantes não cristãos, ou até não crentes. Os institutos 

de educação católicos oferecem a todos uma proposta educacional que visa o desenvolvimento integral da pessoa e que corresponde 

ao direito de todos, de aceder ao saber e ao conhecimento. Mas são igualmente chamadas a oferecer a todos — no pleno respeito 

pela liberdade de cada um e dos métodos próprios do ambiente escolar — a proposta cristã, ou seja, Jesus Cristo como sentido da 

vida, do cosmos e da história. ” 

(Discurso do Papa Francisco aos Participantes da Plenária da Congregação para a Educação Católica. Sala Clementina, 13 de 

Fevereiro de 2014) 

 

  4.6 Ensino Religioso na escola católica é diferente de Catequese 
 

São duas realidades distintas. Como o Papa afirma no texto acima, todas as instituições de ensino da Igreja são chamadas a oferecer a 

todos os alunos a proposta cristã, ou seja, apresentar Jesus Cristo e os seus ensinamentos transmitidos pela Igreja Católica: a fé, a sua proposta 

evangélica de valores e virtudes, as soluções para os diversos problemas da sociedade contemporânea etc. Ou seja, esse é o conteúdo do Ensino 

Religioso nas escolas. 

 

Separadamente, a atividade de Catequese, como pastoral, oferece aos alunos, colaboradores e professores que o desejarem, a preparação 

para a recepção dos Sacramentos da Iniciação Cristã, ou os demais. 
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Essa também é a orientação da Comissão de Ensino Religioso da CNBB, que transcrevemos a seguir. Reproduzimos algumas conclusões 

dos estudos da Comissão de Bispos sobre Ensino Religioso na CNBB 2008 – 2010, páginas 9, 10 e 15. 

 

4.7 O Ensino Religioso Confessional e a Catequese 
 

O ER confessional é diferente da catequese da comunidade de fé, exigindo maior explicitação de uma categoria e de outra.  

A catequese da comunidade de fé e o ensino religioso no ambiente escolar são distintos e complementares. “Há um nexo indivisível 

e, ao mesmo tempo, uma clara distinção entre o ensino da religião e a catequese”. Dimensão Religiosa da Educação na escola 

Católica. Orientações para a Reflexão e a Revisão. Congregação para a Educação Católica. Roma, 7 de Abril de 1988.  

  

As definições do Magistério situam estas realidades em seu contexto mais abrangente, não de forma isolada. Assim, a Catequese é definida 

no contexto da evangelização e das pastorais:  

 

“Por esta razão, a catequese, sem se confundir formalmente com eles, anda ligada com certo número de elementos da missão pastoral 

da Igreja, que têm um aspecto catequético, que preparam a catequese ou que a desenvolvem, como sejam: o primeiro anúncio do 

Evangelho ou pregação missionária pelo ‘kerigma’ para suscitar a fé; a apologética ou a busca das razões de crer; a experiência da 

vida cristã; a celebração dos Sacramentos; a integração na comunidade eclesial; e o testemunho apostólico e missionário. Antes de 

mais nada convém recordar que entre a catequese e a evangelização não existe separação nem oposição, como também não há 

identificação pura e simples, mas existem sim relações íntimas de integração e de complementaridade recíproca.” (Catechesi 

Tradendae, n. 18).  

 

O Ensino Religioso é definido no contexto da educação escolar, da cultura, da pastoral da educação, das outras disciplinas escolares, e 

no conjunto da pastoral orgânica da Igreja.  
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“O ensino religioso escolar não se situa como algo acessório, mas sim no âmbito de um necessário diálogo interdisciplinar. Este diálogo 

deve ser instituído, antes de mais nada, naquele nível no qual cada disciplina plasma a personalidade do aluno. Assim, a apresentação 

da mensagem cristã incidirá na maneira com que se concebe a origem do mundo e o sentido da história, o fundamento dos valores 

éticos, a função da religião na cultura, o destino do homem, a relação com a natureza. O ensino religioso escolar, mediante este diálogo 

interdisciplinar, funda, potencia, desenvolve e completa a ação educadora da escola” (Diretório Geral para a Catequese, n. 73; Cf. 

ainda CNBB, Educação, Igreja e Sociedade. Doc. 47, nº 83 e 114) 

 

O mesmo documento da CNBB resume em seis pontos a mesma orientação: 

 

Ensino Religioso nas escolas católicas (página 10) 

O Ensino Religioso Confessional faz parte da Identidade da Escola Católica.  

Alguns princípios são norteadores para o ER na Escola Católica:  

1. Assumir a sua identidade católica fiel ao evangelho e ao seu carisma fundacional ou instituição à qual pertence.  

2. Conscientizar-se de que pertence à missão evangelizadora da Igreja e deve anunciar, explicitamente, o Cristo Libertador. (Puebla 

10,31)  

3. Admitir a Escola católica como lugar privilegiado de evangelização, da ação pastoral e da formação integral do ser humano.  

4. Criar um clima de pastoral que permeie todo o ambiente escolar, o currículo, as pessoas envolvidas na comunidade educativa, as 

atividades desenvolvidas assumindo o ideal de Jesus Cristo.  

5. Abrir-se ao diálogo. Isto inclui respeito e acolhimento aos diferentes credos. O que não significa renunciar à sua identidade católica.  

6. “Os novos tempos exigem que a mensagem cristã chegue ao homem de hoje numa linguagem e forma acessível, penetrante, válida 

e profunda, sem alterar ou modificar em nada o conteúdo da mensagem evangélica” (Sto. Domingo nº 10). Por isso, o (a) Professor(a) 

de Ensino Religioso precisa se atualizar, com atenção às mudanças; ser criativo(a) e portador(a) de uma fé cristã clara e definida. 

 

Por fim, vale a pena recordar a orientação dos Bispos do continente, reunidos na V Assembleia do Celam, que teve como redator o Cardeal 

Bergoglio, e também proclama a necessidade de uma profunda renovação na escola católica:  
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“Devemos resgatar a identidade católica de nossos centros educativos por meio de um impulso missionário corajoso e audaz, de modo 

que chegue a ser uma opção profética plasmada em uma pastoral da educação participativa. Tais projetos devem promover a formação 

integral da pessoa, tendo seu fundamento em Cristo, com identidade eclesial e cultural, e com excelência acadêmica.” (Documento de 

Aparecida, 2007, n. 337). 

 

5. Conclusão 
 

Como conclusão, o texto do Currículo para o Ensino Religioso Confessional Católico proposto a seguir tem como linhas mestras as 

indicações da BNCC; almeja contribuir para a formação integral dos alunos, oferecendo conteúdos relacionados com a prática das virtudes e a 

convivência do aluno na família, na comunidade escolar, na sociedade civil e na Igreja, contribuindo para transformar os alunos em bons cidadãos, 

responsáveis e solidários, abertos ao bem comum, e bons cristãos. 

 

São Paulo, 23 de novembro de 2020 

D. Carlos Lema Garcia 

Vicariato para a Educação e a Universidade 

Arquidiocese de São Paulo 
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Currículo de Ensino Religioso 

O que e por que ensinar  

“Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve” (Lewis Carol). 

Quando não se tem um sentido muito bem definido e conectado com objetivos claros, o currículo se torna um documento 
burocrático. É necessário que o currículo aponte, de forma clara, o que o aluno precisa aprender em cada ano. Para que 
depois os professores possam produzir estratégias didáticas, também muito claras, com começo, meio e fim. O currículo é o 
caminho, todavia, se ele não tiver setas e placas, os caminhantes - professores e alunos - podem perder-se. Neste sentido, 
não basta saber as habilidades e competências a serem desenvolvidas, há que saber como chegar a elas. O mais importante 
em um currículo é o conteúdo; eles são as setas do curriculum (caminho).  

O mapa de organização ora apresentado possui 6 (seis) colunas e tem como referência A BNCC - Base Nacional Comum 
Curricular - e o Currículo do Estado de São Paulo. Nele o mais importante é a coluna 6 (seis); ela é a seta. Na coluna 6 se 
oferece a base para materiais didáticos, sequências didáticas, formação dos professores, estratégias didáticas e a participação 
das famílias.  

Elaborado com o auxílio de professores e educadores de diversas instituições de ensino e pela equipe 
pedagógica do Vicariato para a Educação e Universidade da Arquidiocese de São Paulo com a orientação do 
Bispo Auxiliar Dom Carlos Lema Garcia e a aprovação do Cardeal Arcebispo de São Paulo, D. Odilo Pedro 
Scherer. 
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Mapa de Organização Curricular  

1- Unidade Temática 2 - Ano 3 - Habilidades do 
Currículo Paulista 

4 - Competência 
Específica 

5 - Objetos de 
Conhecimento 

6 - Conteúdo 
Programático  

Identidade e 
Alteridade/Crenças 
Religiosas 

1º (EF01ER01) Identificar e 
acolher as semelhanças e 
diferenças entre o eu, o 
outro e o nós.  
(EF01ER06) Identificar as 
diferentes formas pelas 
quais as pessoas 
manifestam sentimentos, 
ideias, memórias, gostos, 
e crenças em diferentes 
espaços. 

Compreender, valorizar e 
respeitar as manifestações 
religiosas e filosofias de 
vida, suas experiências e 
saberes, em diferentes 
tempos, espaços e 
territórios. 
 

Memórias e símbolos  
 
 
 
 
 
 
 
O eu, o outro e o nós. 

A criação é um 
presente de Deus  
- Deus criou o mundo 
bom; 
- Deus ama a todos;  
- Mitos e Lendas em torno 
da ideia de Deus; 
-Quem é Deus? Existe só 
um Deus? É possível 
conhecer Deus?; 
- Amor à natureza e à 
criação; 
      
A relação de Deus e a 
humanidade  
- Deus cria o ser humano; 
- Dois amigos de Deus 
(Abraão e Moisés);  
- O povo de Deus: uma 
grande comunidade;  
- História de Caim e Abel: 
como o egoísmo faz mal;  
- Viver em comunidade: 
desenvolvimento e 
aprendizagem;  
- A fraternidade: 
Campanha da 
fraternidade do ano. (*) 
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Identidade e 
Alteridade/Crenças 
Religiosas 

1º (EF01ER06) Identificar as 
diferentes formas pelas 
quais as pessoas 
manifestam sentimentos, 
ideias, memórias, gostos, 
e crenças em diferentes 
espaços. 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 

Sentimentos, lembranças, 
memórias e saberes. 

Somos todos filhos de 
Deus 
- Deus se faz homem; 
- Jesus é nosso irmão (os 
primeiros amigos de 
Jesus); 
- Jesus nos fala de Deus 
Pai;  
- Jesus morreu e 
ressuscitou;  
- Jesus, nosso amigo;  
- A importância da 
amizade; 
- LVV- Laboratório de 
Vivência das Virtudes:  
Amor aos pais;  
Obediência aos pais;  
Verdade e mentira.  

Identidade e 
Alteridade/Crenças 
Religiosas 

1º (EF01ER06) Identificar as 
diferentes formas pelas 
quais as pessoas 
manifestam sentimentos, 
ideias, memórias, gostos, 
e crenças em diferentes 
espaços. 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 

Práticas celebrativas O cristianismo e suas 
celebrações   
- O domingo é a festa 
principal dos cristãos (A 
Missa);  
- O Natal;  
- A Páscoa; 
- Corpus Christi.  

Identidade e 
Alteridade/Crenças 
Religiosas 

2º (EF02ER06) Identificar as 
diferentes formas pelas 
quais as pessoas 
manifestam sentimentos, 
ideias, memórias, gostos, 
e crenças em diferentes 
espaços. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência.  

Reconhecimento 
Interpessoal como forma 
de autoconhecimento e 
formação de valores 

- LVV- Laboratório de 
Vivência das Virtudes:  
Generosidade = ajudar o 
próximo;  
Obediência aos pais.  

Identidade e 
Alteridade/Crenças 
Religiosas 

2º (EF02ER06) Identificar as 
diferentes formas pelas 
quais as pessoas 
manifestam sentimentos, 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 

A família como 
transmissora de crenças e 
formadora de valores. 

A importância da 
família 
- A família de Jesus; 
- A família é um ambiente 
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ideias, memórias, gostos, 
e crenças em diferentes 
espaços. 

formas de expressão e 
vivência.  

de amor; 
- A família é a primeira 
escola; 
- A família é a Igreja 
doméstica;  
- A família: escola do 
perdão e das virtudes; 
- Filhos do mesmo Pai: 
somos todos irmãos. 

Manifestações Religiosas 2º (EF02ER05) Identificar, 
distinguir e respeitar 
símbolos religiosos de 
diferentes manifestações, 
tradições e instituições. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência. 

Sentimentos, lembranças, 
memórias e saberes. 

Deus e Sua promessa 
de salvação  
- Deus:Criador; 
- Deus promete um 
Salvador; 
- Jesus, o Salvador;  
- Uma boa notícia: Jesus 
ressuscitou; 
- Jesus, um mestre do 
amor;  
- O testemunho de Jesus; 
- Os exemplos de vida são 
ensinamentos; 
- Parábola do filho 
pródigo. 

Manifestações Religiosas 3º (EF03ER05) Identificar, 
distinguir e respeitar 
símbolos religiosos de 
diferentes manifestações, 
tradições e instituições. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência. 

Sociedade e construção 
do bem comum 

 Os ensinamentos de 
Jesus  
- Jesus nos ensina a 
compartilhar;  
- Jesus nos ensina a 
perdoar e a pedir perdão; 
- Natal: festa da 
esperança;  
- Iguais na Diferença: no 
que os meus colegas 
acreditam?; 
- LVV- Laboratório de 
Vivência das Virtudes:  
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- A solidariedade; 
- A colaboração para o 
bem;  
- Constância.  

Manifestações Religiosas 3º (EF03ER03) Identificar e 
respeitar práticas 
celebrativas (cerimônias, 
festividades, 
peregrinações, entre 
outras) de diferentes 
tradições religiosas. 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes 
tradições/movimentos 
religiosos e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 
 

Práticas celebrativas  Os cristãos e a vida em 
comunidade  
- Jesus, o portador de boas 
notícias (os Evangelhos 
propagam a boa notícia 
dada por Jesus); 
- O Espírito de Jesus; 
- O Batismo; 
- Coisas Sagradas: 
Objetos, Livros, Pessoas, 
Gestos, Símbolos, 
Lugares. 

Manifestações Religiosas 3º (EF03ER03) Identificar e 
respeitar práticas 
celebrativas (cerimônias, 
festividades, 
peregrinações, entre 
outras) de diferentes 
tradições religiosas. 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes 
tradições/movimentos 
religiosos e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 
 

Sentimentos, lembranças, 
memórias e saberes. 

 Jesus salvou a 
humanidade 
- Deus cumpre Sua 
promessa  
Ter esperança;  
Maria, a mãe de Jesus;  
A Ave-Maria;  
O Advento; 
- Natal, o nascimento de 
Jesus; 
- Filhos de Deus e irmãos 
(a comunidade cristã); 
- Santos e Santidade: 
exemplos e Vivência 
religiosa; 
- Os anjos; 
- Trabalhar as virtudes 
humanas.  
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Crenças Religiosas 4º (EF04ER06) Identificar 
nomes, significados e 
representações de 
divindades nos contextos 
familiar e comunitário. 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes 
tradições/movimentos 
religiosos e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 
 

Memórias e símbolos A Bíblia e a Boa Nova do 
Evangelho. 
- Jesus e o reino de Deus; 
- Os Evangelhos; 
- A continuação da Obra 
de Jesus  
Os doze apóstolos; 
A missão que Jesus deu a 
Pedro; 
Os apóstolos e seus 
sucessores; 
Os membros da Igreja; 
- A oração como maneira 
de se aproximar de Deus. 

Crenças Religiosas 4º (EF04ER01) Identificar 
ritos presentes no 
cotidiano pessoal, familiar, 
escolar e comunitário. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência.  

Vivência social: lugar de 
caridade e respeito  

O amor a Deus e ao 
próximo 
- Deus é o autor da vida; 
- A confiança em Deus; 
- Amar a Deus; 
- Perdoar e ser perdoado; 
- Perdoar 70x7; 
- Viver como irmãos (ser 
solidários; servir aos 
outros; Um mandamento 
novo); 
- LVV- Laboratório de 
Vivência das Virtudes:  
Caridade  
A diversidade humana  
O respeito ao indivíduo: 
Bom samaritano; 
- Jesus vive para sempre 
(A cruz, símbolo do amor; 
Por nós e por nossa 
salvação). 
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Manifestações Religiosas 4º (EF04ER01) Identificar 
ritos presentes no 
cotidiano pessoal, familiar, 
escolar e comunitário. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência. 

Práticas celebrativas A Igreja: quem 
fundou? 
- Somos a Igreja de 
Jesus; 
- Celebramos a 
Ressurreição do Senhor; 
- Os sete Sacramentos; 
-Jesus permanece 
presente no Santíssimo 
Sacramento reservado no 
sacrário das nossas 
igrejas; 
- Maria e o Natal: Jesus 
nasce para permanecer 
conosco; 
- LVR- Laboratório de 
Vivência Religiosa: 
orações, práticas 
sagradas, costumes e 
festas santificadas; 
LVV: A disponibilidade. 
 

Manifestações Religiosas 5º (EF05ER06) Identificar as 
diferentes formas pelas 
quais as pessoas 
manifestam sentimentos, 
ideias, memórias, gostos, 
e crenças em diferentes 
espaços. 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 

Mitos das tradições 
religiosas  

Deus e as religiões 
monoteístas 
- A presença de Deus na 
vida humana; 
- Deus Se revela à 
humanidade; 
- É possível conhecer 
Deus?; É possível falar 
com Ele?; 
- A criação do universo e 
do ser humano;  
- A confiança em Deus; 
- O povo de Deus: quem 
são os Judeus?; 



24

- Deus liberta a 
humanidade; 
- Os Dez Mandamentos; 
- Maomé e o Islamismo; 

Crenças Religiosas 5º (EF05ER03) Reconhecer 
funções e mensagens 
religiosas contidas nos 
mitos de criação 
(concepções de mundo, 
natureza, ser humano, 
divindades, vida e morte). 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 

Sentimentos, lembranças, 
memórias e saberes  

Deus e o sentido da 
vida  
- Deus nos ama de forma 
singular; 
- O relacionamento das 
pessoas com Deus; 
- A curiosidade humana; 
- O sentido da vida; 
A compreensão da vida e 
do Universo; 
A morte como início da 
vida; 
Relação entre a morte e a 
vida de Jesus;  
A vida eterna. 

Crenças Religiosas 5º (EF01ER03) Reconhecer 
funções e mensagens 
religiosas contidas nos 
mitos de criação 
(concepções de mundo, 
natureza, ser humano, 
divindades, vida e morte). 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 

Narrativas religiosas O que é religião?  
- O diálogo entre ciência e 
fé; 
Um encontro misterioso; 
Os três elementos da 
religião; 
Religião em oposição à 
magia, à superstição e à 
idolatria; 
 
Para que serve a 
religião? (A utilidade da 
religião; A religião e outras 
manifestações atuais); 
- Os escritos sagrados; 
- Os ensinamentos dos 
textos sagrados; 
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- O caminho da virtude e 
da paz. 
 
LVV- Laboratório de 
Vivência das Virtudes: 
Amizade e diálogo; 
Gentileza gera gentileza; 
Felicidade; 
 

Crenças Religiosas 6º (EF06ER03) Reconhecer 
funções e mensagens 
religiosas contidas nos 
mitos de criação 
(concepções de mundo, 
natureza, ser humano, 
divindades, vida e morte). 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 

Narrativas religiosas  As religiões no mundo 
As religiões indígenas; 
As religiões do Extremo 
Oriente; 
As religiões históricas. 
 
Religiões históricas: 
judaísmo, cristianismo 
e islamismo.  
  
O cristianismo: Jesus 
de Nazaré 
Jesus, o Messias; 
O início da vida pública de 
Jesus; 
O anúncio e 
estabelecimento do Reino 
de Deus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Manifestações Religiosas  6º (EF06ER03) Reconhecer 
funções e mensagens 
religiosas contidas nos 
mitos de criação 
(concepções de mundo, 
natureza, ser humano, 
divindades, vida e morte). 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 

Liderança e direitos 
humanos 

Jesus, vida e 
mensagem 
- Jesus: Caminho, Verdade 
e Vida;  
LVV- Laboratório de 
Vivência das Virtudes:  
Gratidão; 
Compaixão;  
Generosidade; 
Sucesso e fracasso. 
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Manifestações Religiosas 6º (EF06ER05) Identificar, 
distinguir e respeitar 
símbolos religiosos de 
diferentes manifestações, 
tradições e instituições. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência.  

Tradição escrita: registro 
dos ensinamentos 
sagrados  

As religiões na história 
(I) 
(Primeiros vestígios 
religiosos; A rebelião dos 
humildes: o budismo; 
nasce uma nova era: o 
cristianismo). 
 
As religiões na história 
(II) 
(Os primeiros séculos do 
cristianismo; A queda do 
Império Romano e o 
surgimento do islamismo; 
A luta de poderes; Idade 
Média e o catolicismo – 
Cruzadas; Inquisição; 
Reforma e 
Contrarreforma; Expansão 
do cristianismo pelo 
mundo; O cristianismo 
nos séculos XX-XXI). 
- A tradição dos ritos 
religiosos; 
- Os diferentes ritos 
religiosos; 
- As peregrinações 
religiosas; 
- A Festa de Corpus 
Christi: fé e testemunho 
público; 
- Nossa Senhora 
Aparecida Padroeira do 
Brasil X O dia das 
Crianças: fé e 
consumismo. 
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Manifestações Religiosas 7º (EF07ER05) Identificar, 
distinguir e respeitar 
símbolos religiosos de 
diferentes manifestações, 
tradições e instituições. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência. 

Místicas e espiritualidades - Deus e a religião: 
aspectos éticos, orais, 
sociais e históricos; 
- Morte e Ressurreição; 
- Vida eterna: 
Reencarnação;  
- Inferno/ Céu/ 
Purgatório; 
- Finados: por que 
lembrar dos mortos? 
  
A Bíblia 
Processo de formação da 
Bíblia; 
A Bíblia, um livro extenso 
e variado; 
A Bíblia atual. 
 
A mensagem do Antigo 
Testamento: Deus é 
Criador e Salvador  
(Deus Criador; Deus 
Salvador; Deus da 
promessa, Deus Uno). 
 
Mensagem do Novo 
Testamento: Jesus 
revela a Trindade. 
- Pai, Filho e Espírito 
Santo. 

Manifestações Religiosas 7º (EF07ER05) Identificar, 
distinguir e respeitar 
símbolos religiosos de 
diferentes manifestações, 
tradições e instituições. 

(EF08ER05) Reconhecer e 
respeitar as práticas de 
comunicação com as 
divindades em distintas 
manifestações e tradições 
religiosas. 

Princípios éticos e valores 
religiosos 

A sociedade do tempo 
de Jesus 
- (Organização política; 
Vida religiosa; A 
sociedade); 
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- Judeus (fariseus, 
escribas, publicanos) e 
Romanos; 
LVV- Laboratório de 
Vivência das Virtudes: 
Respeito 
Dignidade da pessoa 
humana 
Solidariedade 
- Uso inteligente das 
novas tecnologias; 
-Convivência sem 
preconceitos; 
- Perdão e paz. 

Manifestações Religiosas 7º (EF07ER05) Reconhecer 
os papéis atribuídos às 
lideranças religiosas de 
diferentes tradições 
religiosas.  

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência.  

Lideranças Religiosas Os relatos da infância 
de Jesus  
A infância de Jesus no 
evangelho de Mateus; 
A infância de Jesus no 
evangelho de Lucas; 
O que transmitem os 
relatos de sua infância. 
 
A vida pública de Jesus 
Jesus se entrega à sua 
missão; 
O que Jesus diz. Sua 
pregação;  
O que Jesus faz. Suas 
Obras. 

Morte e Ressurreição 
de Jesus  

Jesus, incompreendido e 
rejeitado; 
A Paixão e morte de Jesus;  
Jesus vive: a Ressurreição;  
Jesus, o Senhor. 
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Seguir Jesus 
Como vivia Jesus; 
A vida do discípulo.  
 
Jesus e Seu Pai 
Jesus vive bem perto de 
Deus, a quem chama 
Abba;  
Jesus ensina aos seus 
discípulos como se 
relacionar com Deus;  
O discípulo e sua relação 
com Deus.  
 
Todos somos irmãos  
(Como Jesus amou; Jesus 
fala do amor ao próximo; 
Viver no Amor).  
- Testemunhos de pessoas 
que praticam o bem; 
LVR- Laboratório de 
Vivência Religiosa:  
Convivência sem 
preconceitos 
Perdão e paz 
 
Um mundo melhor 
O cristão diante dos 
problemas de nosso 
tempo;  
A pobreza no mundo;  
A violência no mundo. 

Manifestações Religiosas 8º (EF08ER05) Reconhecer e 
respeitar as práticas de 
comunicação com as 
divindades em distintas 

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida a partir de 

Místicas e espiritualidades  O mundo dos primeiros 
cristãos  
(Um mundo ao redor do 
Mediterrâneo; As religiões 
no século I; Os livros da 
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manifestações e tradições 
religiosas.  

pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 

Bíblia que falam dos 
primeiros cristãos). 
 
O grupo dos seguidores 
de Jesus 
(Jesus reúne um grupo; O 
que Jesus espera deles; Os 
apóstolos).  
 
Pentecostes, o 
nascimento da Igreja 
(A despedida de Jesus; 
Pentecostes; Começa a 
missão); 
- O Sacramento da 
Confirmação. 

Manifestações Religiosas 8º (EF08ER05) Reconhecer e 
respeitar as práticas de 
comunicação com as 
divindades em distintas 
manifestações e tradições 
religiosas.  

Conhecer os aspectos 
estruturantes das 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida a partir de 
pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e 
éticos. 

Místicas e espiritualidades  A expansão da Igreja  
(A expansão do 
cristianismo durante o 
século I; A Igreja no 
Império Romano: nos 
séculos II e III; A 
expansão do cristianismo 
pelo mundo). 
- Estudos e Reflexões com 
base no livro Sagrado; 
aspectos sociais: 
- Sentido da vida e 
felicidade; 
- Sentido do sofrimento; 
- Autoestima. 

Crenças Religiosas 8º (EF08ER05) Exemplificar 
líderes religiosos que se 
destacaram por suas 
contribuições à sociedade. 

(EF08ER05) Reconhecer e 
respeitar as práticas de 
comunicação com as 
divindades em distintas 
manifestações e tradições 
religiosas. 

Crenças, convicções e 
atitudes 

Para que serve a 
Igreja? 
A Igreja do Concílio 
Vaticano II;  
Unidos em uma mesma fé;  
Anunciar o Evangelho;  
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Trabalhar por um mundo 
melhor. 
 
A Igreja, povo de Deus  
(Um só corpo com muitos 
membros; Os leigos; A 
hierarquia, a serviço da 
comunidade eclesiástica; 
Os religiosos); 
LVR- Laboratório de 
Vivência Religiosa: santos, 
santidade e referências; 
São João Paulo II e a luta 
contra os regimes 
totalitários; 
Padre Maximiliano Kolbe: 
testemunho no campo de 
concentração; 
A aparição de Nossa 
Senhora em Fátima e suas 
mensagens; 
Grandes Papas da História 
Quem é o Papa Francisco? 
 
A Igreja transmite a 
salvação e a esperança 
- A Igreja ao longo da 
História (Variedade e 
harmonia; São Francisco 
Xavier; O testemunho dos 
santos; Os cristãos 
formam um só corpo); - 
São José de Anchieta; 
- A Igreja de hoje (Uma 
comunidade de fé; Uma 
comunidade que 
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compartilha; Jesus é a luz 
do mundo; Carlo Acutis); 
LVR- Laboratório de 
Vivência Religiosa: 
orações, práticas 
sagradas, costumes e 
festas santificadas; 
LVV: A sociabilidade e 
respeito ao próximo;  
- Irmã Dulce; 
- Jesus compartilhava a 
vida; 
- As comemorações 
religiosas; 
- As festas religiosas no 
Brasil. 
 
As celebrações da 
Igreja  
As celebrações cristãs;  
O ano litúrgico;  
Batismo, confirmação e 
eucaristia;  
Penitência, unção dos 
enfermos, ordem e 
matrimônio.  
 
A grandeza de ser 
cristão  
(A importância de se 
conhecer e se valorizar; É 
grande ser cristão; A 
infidelidade: o pecado e o 
perdão).  
- A vida pessoal como 
experiência de 
transcendência; 
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- Santa Teresinha do 
menino Jesus. 
 
A dignidade da pessoa  
- A solidariedade cristã 
frente a vida: os jovens, 
os anciãos, os doentes, os 
portadores de 
necessidades especiais; 
- As problemáticas do 
mundo jovem: sua 
interpretação na 
perspectiva cristã; 
-Bullying. 

Manifestações Religiosas 9º (EF09ER06) Identificar 
princípios éticos em 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida, discutindo como 
podem influenciar 
condutas pessoais e 
práticas pessoais. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência.  

Princípios éticos e valores 
religiosos 

A vida cristã  
(A busca pela 
profundidade; Viver em 
comunidade; Viver no 
mundo; Celebrar a fé e a 
vida).  
LVV- Laboratório de 
Vivência das Virtudes: 
Prudência: pensar antes 
de agir 
Liberdade e 
Responsabilidade 
Integridade 
Magnanimidade 
Resiliência 
- A Igreja na arte, na 
música, na arquitetura. 
 
A sociedade em que 
vivemos  
- A relação entre fé, 
ciência e desenvolvimento 
tecnológico: o 
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Cristianismo diante da 
modernidade e pós 
modernidade; 
- A intolerância religiosa 
nas mídias e redes 
sociais; 
- A mentalidade atual;  
- Como viver a fé nesta 
sociedade; 
- Vida pós pandemia: 
Aprendizados, valores e 
conquistas. 
 

Crenças Religiosas 9º (EF09ER06) Identificar 
princípios éticos em 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida, discutindo como 
podem influenciar 
condutas pessoais e 
práticas pessoais. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas seus valores e 
formas de expressão e 
Vivência.  

Princípios éticos e valores 
religiosos 

Decidir para encontrar 
a felicidade 
Como decidimos?;  
Os valores e a felicidade;  
As normas e as leis.  
A consciência;  
Valores fundamentais da 
moral cristã; 
- O tempo livre e esporte: 
valores a serviço do 
crescimento e da 
qualidade de vida. 
 
Responsáveis perante 
a vida 
(Um projeto de vida; 
Afetividade e sexualidade; 
Algumas questões da 
moral sexual; Visão cristã 
sobre a vida humana; 
Alguns problemas de 
defesa da vida); 
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- O significado da 
educação sexual, da 
educação para o amor; 
- A Encíclica Rerum 
Novarum de Leão XIII e 
as questões sociais.  
- LVR:  
Bioética; 
Eutanásia e pena de 
morte; 
Aborto e os Movimentos 
Pró- Vida; 
Papa Francisco e a 
Ideologia de Gênero: 
Homem e Mulher os criou. 
 

Crenças Religiosas 9º (EF09ER06) Identificar 
princípios éticos em 
diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida, discutindo como 
podem influenciar 
condutas pessoais e 
práticas pessoais. 

Conhecer e compreender 
as manifestações 
religiosas, seus valores e 
formas de expressão e 
vivência. 

Princípios éticos e valores 
religiosos 

A opção de vida 
(Decidir com 
responsabilidade; O 
casamento; A família; O 
sacerdócio. A vida 
consagrada).  
 
Trabalhar pela 
igualdade  
(Iguais em dignidade e 
direitos; Os direitos 
humanos; Os direitos da 
criança); 
- Superar o racismo, a 
desigualdade social e 
qualquer forma de 
preconceito. 
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Comprometidos com os 
outros  
(O amor vem de Deus; 
Viver para amar; 
Testemunhos da 
solidariedade cristã). 

 

LVV: Laboratório de Vivência das Virtudes 
LVR: Laboratório de Vivência Religiosa 
(*) A Campanha da Fraternidade será trabalhada todos os anos escolares, conforme a disponibilidade de cada escola. 

 

 

Temas a serem desenvolvidos no currículo para o Ensino Médio 
 

Ensino Médio: 1º ano 

1. Relação entre fé e desenvolvimento tecnológico: o cristianismo diante da modernidade e pós-modernidade 
2. A vida humana: início e fim natural 
3. Teologia do Corpo: Afetividade e Sexualidade 
4. Doutrina social da Igreja: Atitudes samaritanas 
5. Os Dez Mandamentos da Lei de Deus e seus desdobramentos atuais  
6. Laudato Si e o cuidado com a Casa Comum  
7. Deus e a Criação: criacionismo e evolucionismo  
8. O testemunho e a vida dos Mártires 
9. Exemplo dos Santos (Comunhão dos Santos e Intercessão) 
10. Maria, Mãe de Jesus e da Igreja  
11. Amizade  
12. Autenticidade 
13. Sentido da vida  
14. Sucesso e fracasso na vida 
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Ensino Médio: 2º ano 

1. A Bíblia e o mundo jovem: Antigo Testamento e sua cronologia  
2. A Bíblia e o mundo jovem: Novo Testamento  mensagem dos Evangelhos para os nossos dias: Parábolas e mensagens atuais 
3. Jesus de Nazaré: Sua vida e missão – Um Projeto a ser seguido (Os Evangelhos – Cristologia) 
4. Ritos da Igreja: Os Sete Sacramentos e a vocação do jovem. 
5. Batismo, Primeira Eucaristia e Crisma (Iniciação cristã): 
6. Ordem e Matrimônio (Servir o próximo) 
7. Penitência e Unção dos Enfermos (Sacramentos de Cura) 
8. Ética e Moral: Amor à Verdade, honestidade, etc. 
9. Temas atuais: aborto, homossexualidade, celibato, bullying, fugas sociais e falta de sentido: consumismo, bebida e drogas etc.  
10. Virtudes Teologais: Fé/ Esperança / Caridade 
11.  Virtudes Cardeais: Prudência/ Justiça/ Fortaleza/ Temperança 

 
 
 

Ensino Médio: 3º ano 

1. Deus e o sentido da vida (Felicidade) 
2. Fé e Razão: duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da Verdade. 
3. A Igreja como Corpo Místico de Cristo: Nossa missão de ser Igreja. 
4. Fundamentalismo e Intolerância religiosa contra os cristãos hoje 
5. Defesa da vida: grupos que ajudam as mães (conhecê-los)  
6. Doutrina Social da Igreja: justiça, economia, valor do trabalho humano 
7. Exemplos de santos jovens e o chamado universal à santidade.  
8. Vida cristã pós-pandemia  
9. Uso inteligente das tecnologias  
10. Amizade verdadeira 
11. Exemplo de caridade na vida dos Santos:  

- Irmã Dulce  
- Carlo Acutis: santo moderno → Patrono da Internet  
- Madre Teresa de Calcutá  
- São João Paulo II e a juventude  

12. São José o santo do trabalho escondido  
13. Sagrada Família de Nazaré: exemplo para nossas famílias  


