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CURRÍCULO DE ENSINO RELIGIOSO 

 O presente currículo 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.  

 Resultado da proposta dos representantes 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  

 O material elaborado serve de motivação (ponto de partida) para 
ser ainda mais aperfeiçoado, com a participação e contribuição de 
cada escola, através de seu corpo discente e docente.  

 



DIRETRIZES DA ELABORAÇÃO DO 

CURRÍCULO DE ENSINO RELIGIOSO 

 

BNCC - Base Nacional Comum Curricular do MEC e o 

respectivo Currículo Paulista elaborado pela Secretaria 

Estadual de São Paulo 

LDB, Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Diretrizes da Congregação para a Educação Católica 

Documento de Aparecida e respectivo documento do 

Celam 

Comissão Episcopal para o Ensino Religioso da CNBB 
 



PRINCÍPIOS DA LDB: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) deve 
nortear os currículos dos sistemas e redes de 
ensino das Unidades Federativas, 
como também as propostas pedagógicas de 
todas as escolas públicas e privadas de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, em todo o Brasil.  
 



BNCC propõe Ensino Religioso para as 

escolas públicas e particulares 

 A BNCC propõe que o Ensino Fundamental esteja organizado em cinco áreas 

do conhecimento, uma delas sendo a de Ensino Religioso, constituída pelo 

componente curricular "Ensino Religioso".  

 BNCC incluiu a disciplina de Ensino Religioso 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 projeto pedagógico e a sua missão específica. 

 A BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se 

deseja que todos os estudantes desenvolvam no percurso da escolaridade 

básica, estabelecendo, como objetivo "a formação humana integral e para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva“. 



BNCC: BASE, NÃO CURRÍCULO 

 A BNCC é legal e normativa. Está prevista na Constituição de 1988, na Lei 
de Diretrizes e Bases e no Plano Nacional de Educação. Todas as redes 
públicas e particulares devem construir seus currículos a partir da 
BNCC.  

 A BNCC não é o currículo é a base e a referência obrigatória para a 
construção curricular.  

 Assim, cada escola constrói o seu currículo de acordo com o seu próprio 
projeto pedagógico.  

 A escola católica, naturalmente, expressa os seus valores e a sua missão 
nos conteúdos do seu currículo. 

 A partir do currículo, o professor determina o programa das aulas e 
distribui os conteúdos de acordo com o nível de aprendizado da sua 
turma. 
 

,  



BNCC E ENSINO RELIGIOSO 

 BNCC: A Base é orientativa e, em relação à área de conhecimento de 

Ensino Religioso, aponta alguns principios que estão em consonância 

com o projeto pedagógico da escola católica:  

 1. Formação integral: exercício da cidadania e da cultura de paz. 

 2. Competências específicas do Ensino Religioso: espaços sagrados, 

ritos, práticas espirituais, manifestações religiosas, crenças e filosofias 

de vida etc. 

 3. Habilidades: práticas de atitudes e valores, como respeito, diálogo, 

convivência, honestidade, amizade, companheirismo etc. 

 3. Trancendência: abertura para Deus, origem da vida e ideia de 

imortalidade nas tradições religiosas, por exemplo. 



CURRÍCULO 

 Os currículos das redes e os projetos pedagógicos das escolas devem 

conter os conhecimentos, competências e habilidades explicitados na 

BNCC, mas podem e devem ir além: incluem metodologias e abordagens 

pedagógicas, contextualizam as aprendizagens de acordo com a 

realidade local e tratam de especificidades educacionais e culturais 

locais. 

 Currículo é organização dos conteúdos para desenvolver competências e 

habilidades. 

 O currículo é um percurso progressivo, orienta o que e como ensinar, 

estabelece valores. 

 Indica a necessidade de uma formação continuada do professor 

 



CURRÍCULO EVANGELIZADOR 

documento do Celam sobre Educação 

Católica  

“Desenvolvimento dos 

conteúdos que constrói e 

comunica os valores do 

Evangelho em uma síntese ativa 

entre cultura, fé e vida.” 
 (Vão e ensinem, identidade e missão da escola católica na mudança de época, 

à luz de Aparecida, Celam, 2011, p. 42) 



MAPA CURRICULAR EM SEIS COLUNAS 

 O mapa de organização curricular possui 6 (seis) colunas e tem como 
referência A BNCC - Base Nacional Comum Curricular - e o Currículo do 
Estado de São Paulo. As cinco primeiras colunas reproduzem as propostas 
gerais da BNCC:  

 1 – Unidade Temática 

 2- Ano 

 3. Habilidades do Currículo Paulista 

 4. Competência Específica 

 5. Objeto de Conhecimento 

 6. Conteúdo Programático 

A coluna 6 oferece propostas para materiais didáticos, sequências didáticas, 
formação dos professores, estratégias didáticas e a participação das famílias.  

 



LABORATÓRIOS DE VIVÊNCIA DE 

VIRTUDES E VIVÊNCIA RELIGIOSA 

 Em todas as séries, são sugeridos dois tipos 

de atividades complementares:  

 LVV: Laboratório de Vivência das Virtudes e 

LVR: Laboratório de Vivência Religiosa 

 Essas atividades visam contribuir para que o 

aluno adquira as competências necessárias 

para o seu desenvolvimento integral, conforme 

propugna a BNCC. 



DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO NO 

ENSINO MÉDIO 

 Na LDB não se fala de Ensino Religioso no Ensino Médio, embora se 

diga, no artigo 35, que essa etapa da educação tem como objetivos "a 

consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos" e "o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética", além da "preparação básica para o trabalho e a cidadania" e da 

relação entre teoria e prática. 

 Tendo em vista a identidade das escolas católicas, no final do mapa do 

currículo para o Ensino Fundamental, incluímos um temário para as três 

séries do Ensino Médio, com temas complementares, dimensionados 

para a mentalidade e a vida dos jovens nessa faixa etária. 



PROJETO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE ENSINO RELIGIOSO 

 

 Quatro passos do projeto de formação dos professores:  

 

 1. Proposta de um currículo de Ensino Religioso Confessional a partir da 

BNCC 

 2. Elaboração de material didático para os alunos e subsídios aos professores 

 3. Acompanhamento da formação de um corpo docente específico e 

qualificado 

 4. Curso de Especialização em Ensino Religioso para qualificação dos 

professores 

 5. Projeto de formação continuada dos educadores 



MUITO OBRIGADO! 
CONTAMOS MUITO COM O TRABALHO 

DAS NOSSAS ESCOLAS CATÓLICAS!  


