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APRESENTAÇÃO
Andréa Borges de Medeiros 

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra 
é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil – e –  tantas misérias...

Tanta gente - da susto de saber...

João Guimarães Rosa 

 Pensar Currículo é pensar as instituições de ensino, a escola, as relações 

humanas e o conhecimento. Isso requer supor diferenças de perspectivas 

e de abordagens teóricas e práticas que perpassam concepções e modos de olhar para 

a escola, os sujeitos e as relações que nela acontecem. Mas ainda que tenhamos um 

olhar mais amplo para a composição dos referenciais curriculares, buscar pelo olhar 

“estereoscópio e dimensional para a profundidade das sombras históricas”, leva-nos 

a uma oposição sobre qualquer postura ou ação antidemocrática na condução das 

políticas educacionais. Isso significa, por exemplo, defender, de forma contundente, a 

abertura para o diálogo e a manutenção dessa prática sempre que colocarmos em pauta 

as organizações curriculares e as práticas escolares. Nossa opção é pela compreensão 

de que as orientações e diretrizes curriculares sejam tomadas como referenciais para 

a organização dos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados pelas equipes escolares. 

Esperamos, de fato, que as metodologias e proposições de ensino, articuladas aos 

referenciais curriculares e ao conhecimento histórico e social das comunidades escolares, 

garantam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e estudantes da 

rede pública municipal de ensino.  

 Tal “olhar estereoscópio”, capaz de fundir as imagens, e, portanto, fundir 

perspectivas, também nos instiga a incluir nas composições curriculares, extensões da 

ordem social e cultural que perpassam as relações cotidianas. Desse modo, acreditamos 

na importância da articulação dos conhecimentos sistematizados, apresentados nos 

componentes curriculares, bem como nas vivências e saberes dos sujeitos envolvidos 

nas relações de ensino e aprendizagem. 

 Sob tais argumentos, havemos de pensar no Conhecimento. As movimentações 

em torno de perspectivas e concepções de currículo apontam para a necessidade 
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de abordagens que acolham noções e posturas em torno do ato de conhecer e das 

sistematizações construídas historicamente nos campos disciplinares. 

 Um percurso por tais formulações implica considerar construções datadas 

que expressem a voz das pessoas que as produziram em determinados contextos 

sócio-históricos. Perceber de tal forma as produções curriculares e tornar acessível 

contraposições a determinadas formulações trazendo outras vozes e outros pontos 

de vista, quebra o suposto da verdade como expressão do absoluto e, portanto, como 

contraposição da mentira. Uma seleção de conteúdos é apenas uma forma entre tantas 

outras para se contar uma história. Assim considerando, os conteúdos são assumidos 

como recortes parciais que apresentam conhecimentos em transformação. Isto diz 

respeito a toda e qualquer maneira de lidar com o Conhecimento, independentemente 

da sua matriz disciplinar.

 Um currículo que se pretende livre das amarras do conteúdo disciplinar e investe 

em movimentos de compreensão, carrega em suas proposições, o germe da esperança 

e o espírito do arauto, anunciando possibilidades de invenções e reinvenções. 

 Nesse sentido, uma política pedagógica sensível ao valor “evocativo e provocativo 

de percepções e interpretações do social vivido e do passado relido no presente” 

(PEREIRA; SIMAN, p. 280), promove deslocamentos para o pensamento histórico 

e para a percepção de que o papel da Secretaria de Educação, em parceria com as 

escolas e creches, é o de problematizar o conhecimento e desconstruir verdades. O 

viés democrático nesse processo de construção, instituído nos anos de 2018 e 2019, 

pode ser visualizado em algumas situações e acontecimentos muito específicos que 

construímos coletivamente, sendo, alguns deles, os seguintes: a articulação entre o 

currículo já construído nos anos anteriores e a Base Nacional Curricular; o olhar para o 

conhecimento como uma construção múltipla, colocando a palavra versão na pauta das 

discussões em foco e buscando fortalecer a criação de práticas pedagógicas significativas 

e inovadoras.

 Viabilizar uma proposta curricular que tenha como pressuposto a elaboração de 

questões e a dúvida sobre os objetos do conhecimento, a curiosidade como disparador 

de estudos mais aprofundados e a pesquisa; a produção escolar em grupo e/ou parceria, 

bem como, movimentos de escuta e de observações, em torno da multiplicidade de 

saberes e fazeres que compõem os cotidianos escolares; conduziu-nos a romper com 

práticas de gabinete e abrir perspectivas para romper também com o suposto da 
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história única naquilo que se refere aos fundamentos e proposições em torno de uma 

ideia de currículo. Optamos pelos arranjos possíveis em torno das formas de apresentar 

os conteúdos específicos, as competências, as habilidades e metodologias de ensino, 

buscando “estados de alerta” para a percepção dos modos de aprender das crianças e 

dos(as) estudantes. 

 A Secretaria de Educação, cumprindo o seu papel gestor das políticas 

educacionais para um ensino público de qualidade, procurou envolver os profissionais 

da educação nos estudos e nos diálogos sobre currículo. Nesse processo de construção 

muitos foram os avanços considerando as oportunidades de trocas de conhecimentos, 

de compartilhamentos. Avançamos muito também em relação à valorização do trabalho 

coletivo, bem como das produções geradas nesse formato de construção. 

 Professores e professoras, coordenadores, diretores e diretoras, em parceria 

com os(as) profissionais da Secretaria de Educação se mantiveram ligados a um 

objetivo comum: trabalhar pela rede municipal e para a Rede. Momento ímpar para 

a aproximação com as escolas; para a escuta dos profissionais; para a leitura e para 

os estudos de documentos oficiais. Momento ímpar para deixar à mostra a ousadia de 

construir um referencial próprio, autoral, mesmo considerando a condição mandatária 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Nesse sentido, a afirmação de Ivor Goodson (2008), quando do seu olhar para 

os currículos como “tradições inventadas” nos leva a pensar na invenção como escolha, 

como um recorte de significado num determinado contexto histórico de produção, 

como aquele que vivemos hoje, antes e durante a pandemia de Covid-19. Um momento 

de excepcionalidade, insegurança e incerteza, que expõe, para todos nós, a urgência 

de conversarmos sobre sentimentos e percepções da experiência que vivemos. O 

conteúdo programático traçado nesse percurso curricular importa do ponto de vista da 

tradição escolar, é ela que mantém as rotinas que as instituições de ensino criam, para 

implementar modos de fazer educação e garantir direitos de aprendizagem. No entanto, 

a perspectiva de ensino que lida com conteúdos sistematizados requer movimentos 

de escuta, de possibilidades narrativas e de trocas de pontos de vista. Tais princípios 

metodológicos sempre se fizeram necessários para o estabelecimento de processos mais 

democráticos nas relações escolares e com o conhecimento. Ocorre que na situação de 

pandemia e pós-pandemia eles se tornam essenciais para o enfrentamento de aspectos 

socioemocionais e afetivos. 
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 Sabendo desse enorme desafio, e da necessidade de propor um referencial 

curricular para a rede municipal de Juiz de Fora, trabalhamos com afinco e esperamos, 

sinceramente, que esse legado, construído por tantas mãos, chegue a cada escola e a 

cada educador como um subsídio para o planejamento educacional e para a criação de 

práticas significativas e potentes que possam instigar saberes e conhecimentos novos.

 Agradecemos a todos e a todas que investiram seus esforços para concluir 

essa produção que ora tornamos pública. Somos gratos (as) pelas parcerias e pelos 

vínculos que estabelecemos durante todo esse caminho de construções que certamente 

promoveu em cada um de nós olhares mais sensíveis para as delicadezas que envolvem 

os atos educativos.

REFERÊNCIAS

GOODSON, I. Currículo, teoria e História. Petrópolis: Vozes, 2008.

PEREIRA, J. S.; SIMAN, L. M. Andarilhagens em Chão de Ladrilhos. In: FONSECA, Selva 
Guimarães. Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas pedagógicas. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA1

Denise de Souza Destro
Gláucia Fabri Carneiro Marques

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental foi homologada pela Resolução nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017. Com isso, ficou estabelecido que

A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 
instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação 
Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 
para construírem ou revisarem os seus currículos (BRASIL, 2017).

 Com o objetivo de atender essa prerrogativa legal, a Secretaria de Educação de 
Juiz de Fora (SE), iniciou a revisão da Proposta Curricular da Rede Municipal que vigorava 
desde o ano de 2012. Além disso, compreendeu-se que essa revisão possibilitaria 
também retomar as bases conceituais da Proposta Curricular da Rede Municipal que foi 
construída coletivamente por diversos profissionais da Educação.
 Nesse sentido, a Subsecretaria de Articulação de Políticas Educacionais (SSAPE) 
planejou a revisão curricular da rede em várias etapas. Em um primeiro momento, ficou 
estabelecida a formação de grupos por componente curricular e Etapa da Educação Básica 
– Educação Infantil – e a Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) –, com a 
participação de profissionais da SE e das escolas. Os grupos fizeram um estudo comparativo 
entre a BNCC (BRASIL, 2017), o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018) e 
as Propostas Curriculares da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012). Nesse trabalho observou-
se os pontos de aproximação e distanciamento existentes entre esses documentos. Uma 
questão identificada nesse comparativo foi a similaridade de conceitos utilizados na proposta 
da Rede, em alguns componentes curriculares ou etapas, e na BNCC. Isso foi observado 
principalmente na Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Entretanto, 
outros componentes se diferenciavam (totalmente ou parcialmente) em relação à forma de 
organização e/ou concepção de trabalho, como nos componentes História, Ciências, Educação 
Física e Arte. O estudo comparativo dos vários componentes e Etapas foram apresentados aos 
diretores(as) e coordenadores pedagógicos nas reuniões mensais. 
 Em um segundo momento, após a finalização do estudo comparativo, os grupos 
organizaram uma proposta preliminar para a Rede que foi disponibilizada na plataforma 
Moodle para que os profissionais da Educação das escolas apresentassem sugestões de 
alterações ou fizessem comentários. No quadro abaixo estão discriminados a composição 
dos grupos de trabalho por componente e Etapa e o total de escolas que apresentaram 
contribuições com a proposta postada no Moodle.
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Quadro 1 – Grupos de Trabalho e Contribuições da Escola

COMPONENTE 
CURRICULAR/Etapa

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS CONTRIBUIÇÕES 
DAS ESCOLAS

Educação Infantil
Duas técnicas do DPPF/1/SFCPE2, uma 
supervisora e três técnicas do DEI3, duas 
coordenadoras de escolas municipais.

33 escolas/
creches

Língua Portuguesa
Supervisora do DPPF/SFCPE e três técnicas da 
DPPF/SFCPE, uma do DEF4 /SAI5 , uma do DEF/
SAF6  e uma professora de escola municipal.

24 escolas

Língua Inglesa Supervisor do DEF/SAI e técnica do DPPF/SDEAE7. 9 escolas

Arte Gerente do DPPF, Supervisor da DPPF/SPAC8, sete 
técnicos do DPPF/SPAC  e  um do DPPF/SDEAE 14 escolas

Educação Física Técnica da DPPF/SDEAE, dois técnicos do DEF/
SPAPEI9. 20 escolas

Matemática Supervisor do DEIN10/SACFCP11 uma técnica da 
SDEAE, uma do DPPF/SFCPE e duas do DEF/SAI 14 escolas

Ciências
Técnico(a) do DPPF/SDEAE, uma técnica do DEF/
SEJA12, uma do DIAE13/SAEDI14,um doutorando 
UFJF15 e dois professores de escolas municipais.

19 escolas

Geografia Supervisora do DPPF/SDEAE, um diretor e a 
coordenadora pedagógica de escolas municipais.

21 escolas

História
Subsecretária da Educação/SE, uma técnica do 
DEF/SAF, o supervisor do DPPI16/SAM17, uma vice-
diretora e três professoras de escolas municipais.

9 escolas

Ensino Religioso18 Técnica do DPPF/SDEAE. Discussão SE

Tecnologia19  
Supervisora do DPPF/SACFP20 e técnico do DPPF/
SDEAE e técnica do DPPF/SFCPE

Discussão no grupo 
Mídia e Educação 

Educação de Jovens e 
Adultos21

Supervisora e 2 técnicos(as) DEF/SEJA com 2 
técnicas do DPPF/SDEAE

Reunião de 
avaliação

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020.

1Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação.
2Supervisão de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.
3Departamento de Educação Infantil.
4Departamento de Ensino Fundamental.
5Supervisão dos Anos Iniciais. 
6Supervisão dos Anos Finais.
7 Supervisão de Desenvolvimento do Ensino e Avaliação Escolar.
8Supervisão de Projetos de Arte, Cultura e Cidadania.
9Supervisão de Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral. 
10Departamento de Execução Instrumental.
11Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas.
12Supervisão de Educação de Jovens e Adultos.
13Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando.
14Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade.
15Universidade Federal de Juiz de Fora.
16Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação. 
17Supervisão de Arquivo e Memória. 
18A proposta foi discutida em reunião interna da Secretaria de Educação.
19A proposta não foi disponibilizada no Moodle, mas houve discussão no Grupo de Estudo Mídia e Educação.
20Supervisão de Administração do Centro de Formação do Professor.
21A discussão foi disponibilizada no Moodle, mas a avaliação foi realizada em uma reunião específica.
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 Importa ressaltar que os(as) supervisores(as) e técnicos(as) são professores(as) de 
diferentes componentes curriculares e/ou coordenadores(as) da Rede Municipal de Ensino 
de Juiz de Fora que estavam atuando na SE no ano em que a discussão e elaboração do 
Referencial Curricular foi realizada. 
 Em relação ao componente Ensino Religioso, o trabalho realizado pela Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora era de forma transversal. Com a normatização da BNCC 
(BRASIL, 2017) foi criado, em nossa Rede, um grupo para fazer a discussão da área do Ensino 
Religioso no início do ano de 2020, mas com as modificações ocorridas em virtude da pandemia 
esse trabalho foi suspenso não sendo possível finalizar a proposição. Dessa forma, o presente 
Referencial apresentará as orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017).
 Há de se destacar que a Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora apresenta 
um Referencial Curricular de Tecnologias com o intuito de orientar o trabalho desenvolvido 
por professores(as). As Tecnologias não são caracterizadas como um componente curricular 
obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.396/1996 (LDB)(BRASIL, 2017b), 
porém ofertá-la na carga horária de nossas crianças e estudantes torna-se importante, uma 
vez que pode ser considerada como um recurso tecnológico educacional potente tanto na 
aprendizagem escolar quanto na vida social.
 Outro aspecto importante a se destacar refere-se à reflexão inicial dos grupos alusivos 
aos componentes curriculares História e Arte, pois estes decidiram, após o comparativo com a 
BNCC, manterem as proposições curriculares que já vem sendo utilizadas pelos(as) docentes 
nas escolas. Sobre a Educação Infantil as proposições da BNCC se apresentaram bastante 
integradas ao Currículo da Rede Municipal. Dessa forma, o referencial se constitui numa 
relação direta entre os dois documentos. Assim, seus textos apresentados nesse Referencial 
Curricular serão os mesmos encontrados nos currículos produzidos no ano de 2012, acrescidos 
de textos introdutórios com considerações que justificam tal escolha.
 Apesar de a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não ter sido contemplada na BNCC, o 
município oferta essa modalidade de ensino e possui uma Proposta Curricular para o trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido. A equipe responsável por essas discussões optou, também, 
por mantê-la nesse Referencial Curricular. 
 A última etapa da construção desse Referencial Curricular foi a análise das contribuições 
das escolas. As mesmas foram encaminhadas aos respectivos grupos por componente 
curricular e Etapas/Modalidades para que estudassem as considerações advindas da 
comunidade escolar, de forma a relacioná-las ao que foi proposto preliminarmente e construir 
o documento final.
 Dessa forma, foi construído o Referencial Curricular da Rede Muncipal de Juiz de Fora. 
A produção desse documento resulta de um esforço da SE para valorizar a Proposta Curricular 
da Rede Municipal construída em 2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e redimensioná-la a partir das 
prerrogativas da BNCC (BRASIL, 2017) e do CRMG (MINAS GERAIS, 2018). Esse Referencial 
deverá nortear a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas.
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NOÇÕES TEÓRICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA2

Denise de Souza Destro
Tatiane Gonçalves Moraes

 Um Referencial Curricular opera com perspectivas teóricas distintas que os 
diferenciam de um localidade para a outra. O uso de abordagens teóricas se 

carcaterizam pelo momento vivido, pelos estudos provenientes das diferentes áreas do 
Conhecimento e, principalmente, pelos processos de disputas por diferentes demandas 
curriculares. Nesse sentido, apresentamos alguns termos que utilizamos nesse 
Referencial Curricular de forma a elucidá-los aos profissionais de Educação da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora. No entanto, é importante destacar que as 
signficações dadas a esses termos não se pretendem ser fixados e únicos, ou seja, devem 
ser pensados como construções sociais, políticas e culturais acerca de sua inserção no 
âmbito educacional e que permitem reflexões constantes no fazer pedagógico e nas 
próprias discussões curriculares.
 A partir das considerações apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Gerais 
Nacionais da Educação Básica (DCGNEB) (BRASIL, 2013, p. 16) compreendemos Educação 
como “[...] um processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se 
mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores”. Desse modo, a Educação 
é significada como um direito inalienável, universal, individual e coletivo do ser humano 
como um indivíduo histórico, social, cultural e político, para o exercício de sua cidadania 
e de seus direitos (BRASIL, 2013). Assim,  

[...] a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores 
da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na 
sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 
sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 
Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização 
temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a fim 
de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos 
de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado (BRASIL, 
2013, p. 16).

 A escola é desafiada a se reinventar constantemente, frente às diferentes 
demandas que surgem na contemporaneidade e é através da discussão permante 
de seu PPP que esse reinventar-se pode ser estabelecido. Atrelado ao PPP, temos o 
currículo escolar, como parte importante e integrante que abarca os conhecimentos 
e saberes tanto científicos quanto aqueles oriundos das crianças e estudantes que 
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frequentam as escolas de nossa Rede Pública de Ensino. Segundo as DCGNEB (BRASIL, 
2013, p. 17),

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para 
a capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o 
tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir 
e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional.

 Nessa perspectiva, o currículo escolar pode ser compreendido como uma 
produção cultural (LOPES; MACEDO, 2011) e que muito embora a cultura passa a 
ser apropriada pelas discussões curriculares, devemos compreendê-la como um 
processo híbrido e de representação. Nesse sentido, operamos com a noção de 
currículo trazida pelas DCGNEB (BRASIL, 2013, p. 23) como um “[...] conjunto de 
práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades 
sociais e culturais”.
 Não cabe, na atualidade, um processo de ensino e de aprendizagem pautado 
em métodos segmentados e alheios aos acontecimentos sócio-políticos-culturais 
e à vida de crianças e estudantes. Espera-se que o currículo escolar seja construído 
em processo de diálogo constante, priorizando-se perspectivas que possibilitem 
a promoção dos processos contínuos de produção, pertencimentos culturais e 
valorização das diferenças. De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 (BRASIL, 2004, 
p.6):

A escola tem papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidadeque rege as 
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos 
e igualitários.

 As discussões curriculares abrangem, nesse sentido, não somente a 
sistematização de conhecimentos dos diferentes componentes curriculares e 
etapas da EB e modalidades de ensino, mas também aspectos didático-pedagógicos 
de professores(as), os processos de ensino e de aprendizagem, avaliação e, 
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principalmente, a cultura e pertencimentos das crianças e estudantes, em prol de 
sua formação integral. Não obstante, deve-se atentar para a “[...] compatibilidade 
entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo 
dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade” 
(BRASIL, 2013, p. 22).
 No que diz respeito à aprendizagem, esse Referencial Curricular a compreende 
como um processo de interação cultural, em uma relação entre professor(a)/
criança/estudante, como trocas culturais que potencializam a formação discente 
de forma ampla e significativa.
 O processo de ensino e aprendizagem de crianças e estudantes deve 
ser realizado de forma dialogada, contextualizada, desafiadora, estimulando a 
participação dos(as) discentes nas aulas, ampliando suas formas de ver o mundo 
e de atuarem nele. Nesse sentido, é importante que se proponha um desenho 
curricular diferente do que tradicionalmente vem sendo trabalhado em muitas 
realidades. Um currículo pautado disciplinarmente, muitas vezes, não consegue 
dar conta das inúmeras possibilidades de aprendizagens significativas que 
crianças e estudantes podem e têm o direito de construir. Assim, pensar em 
uma estrutura curricular por áreas, pressupõe a interdisciplinaridade entre os 
diferentes componentes curriculares, sem que seja necessário abrir mão de seus 
conhecimentos específicos.
 Nesse Referencial Curricular os componentes curriculares são agrupados 
em áreas de conhecimento – Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e Língua Inglesa); Matemática (Matemática); Ciências da Natureza 
(Ciências); Ciências Humanas (Geografia e História); Ensino Religioso; Educação 
Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Tecnologias. Para além da 
interdisciplinaridade entre os componentes, é importante que haja diálogo 
entre as áreas de Conhecimento, bem como entre as Etapas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental e da Modalidade EJA. Importa sobretudo que os(as) 
professores(as), juntamente com seus(as) coordenadores(as) pensem em 
possiblidades pedagógicas transdisciplinares.
 Desenvolver o currículo com uma abordagem inter/transdisciplinar exige 
que haja planejamento do trabalho pedagógico, desde a organização do tempo e 
do espaço físico, da utilização de equipamentos e materiais, e do engajamento dos 
atores educacionais com o PPP da escola. A proposta interdisciplinar traz no bojo 
das suas discussões o desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva 
da Pedagogia de Projetos. Ela propõe diálogos entre os diversos componentes 



16

curiculares, ou seja, precisa haver um projeto comum, com um planejamento que 
as relacione.
 Neste sentido, novos conhecimentos são produzidos, menos fragmentados e 
mais significativo para crianças e estudantes, que passam a perceber interconexões 
entre os saberes. Portanto, a interdisciplinaridade é entendida aqui como uma 
abordagem de integração entre as diferentes áreas de conhecimento, um trabalho 
que envolve cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento (NOGUEIRA, 
2001).
 A transdisciplinaridade vai além da colaboração entre os componentes 
curriculares, pois ela exige um pensamento organizador que ultrapassa as próprias 
disciplinas (MEDEIROS, 2018). Seus conceitos contrapõem-se aos princípios 
cartesianos de fragmentação do conhecimento (DESCARTES, 1973) e abre 
possibilidades para pensar problemas contemporâneos. Logo, o conhecimento é 
concebido como uma rede de conexões onde não apenas as fronteiras entre os 
componentes curriculares não existem mais, como fica caracterizado que elas 
formam a parte de um todo integrado (MEDEIROS, 2018).
 Nesta perspectiva, a Avaliação da Aprendizagem, como parte importante do 
desenvolvimento de um currículo, deve ser entendida como um instrumento capaz 
de pomover a autorreflexão, possibilitando ao(à) estudante, que é protogonista 
no processo de ensino e de aprendizagem, pensar sobre seu percurso perante a 
construção de um conceito, perceber seus erros e reconstruir caminhos frente a um 
conhecimento significativo, aplicável, dinâmico. 
 Na dinâmica de ensinar, a avaliação pode fornecer pistas importantes para 
educadores(as) e gestores(as), a fim de que estes(as) possam avançar em práticas 
pedagógicas ou retomar alguma etapa do processo de ensino e de aprendizagem, 
com o intuito de vencer as dificuldades apresentadas. Portanto, a avaliação deve 
ser percebida como um elemento integrador entre aprendizagem e ensino, como 
um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido 
e como foi aprendido (BRASIL, 2017). Além disso, “[...] a avaliação deve ser 
redimencionadora das ações pedagógicas e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica” (BRASIL, 2013, p. 
123).
 Isto posto, a avaliação da aprendizagem é um instrumento mediador 
na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da 
aprendizagem dos(as) estudantes.
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2.1 COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 A BNCC (BRASIL, 2017) apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais 
que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica, de forma a 

assegurar os direitos de aprendizagem como afirma o Plano Nacional de Educação ( Lei 
nº 13005/2014) (BRASIL, 2014): 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local;

 O termo competência é definida na BNCC 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” (BRASIL, 2017, p. 
8).
 Serão apresentadas a seguir as Competências Gerais da Educação Básica (BRASIL, 
2017, p. 9-10):

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 
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artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-
se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-
se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

 Além das Competências Gerais, a BNCC (BRASIL, 2017) apresenta Competências 
Específicas para as áreas e outras, para cada componente curricular que estão 
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destacadas ao longo de seus textos e que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos 
de escolaridade.
 A seguir, apresentamos os textos curriculares dos componentes curriculares 
seguindo a especififcação da BNCC, iniciando com a Educação Infantil; seguindo 
com a Área de Linguagens (com os componentes curriculares Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Área de Matemática (componente curricular 
Matemática); Área de Ciências da Natureza (componente Ciências); Área de Ciências 
Humanas (Componentes Geografia e História); Referencial da EJA; Tecnologias e o 
Referencial de Ensino Religioso (BRASIL, 2017). 
 Com exceção dos componentes curriculares História, Arte, Educação Infantil 
e EJA, os demais apresentam a sistematização de seus conhecimentos por meio de 
Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. A língua Portuguesa, 
no entanto, se organiza em Práticas de Linguagem, Campos de Atuação, Objetos de 
Conhecimento e Habilidades. 
 Em relação às Habilidades, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz 
de Fora optou pela mesma sistematização trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), por código 
alfa-numérico, como no exemplo que se segue:

 

 

 
 
 O código varia de acordo com o ano de escolaridade a que se refere, 
componente curricular e a ordem que a habilidade aparece no ano de escolaridade. 
No Referencial Curricular de Juiz de Fora, foram inseridas outras letras ao final do 
código para identificar de qual documento ela foi retirada. O quadro a seguir explica 
esse acréscimo: 
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Quadro 2 – Códigos Alfa-numéricos usados no Referencial Curricular da Rede Municipal 
de Juiz de Fora

CÓDIGOS ALFA-NUMÉRICOS SIGNIFICADO

EF07HI09
Habilidade da BNCC sem modificação

EF07HI09MG
Habilidade criada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09XMG
Habilidade da BNCC modificada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09JF
Habilidade criada por Juiz de Fora 

(Proposta Curricular da Rede Municipal – 2012)

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020

 Esse Referencial Curricular deverá embasar a revisão dos PPP das escolas e os 
planos de ensino anuais dos(as) docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora.
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    ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO
Érica Franco de Oliveira

 Em que pesem as contradições políticas e religiosas presentes na história 
do Ensino Religioso no contexto educacional brasileiro, a Constituição 

Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 
9.394/1996 (BRASIL, 2017b) o consideram componente curricular obrigatório, 
de matrícula facultativa, dos horários normais das escolas públicas de Ensino 
Fundamental. Não obstante, a legislação nacional preconiza que o respeito à 
diversidade cultural e religiosa do Brasil deverá ser assegurado, bem como quaisquer 
formas de proselitismo no ensino religioso deverão ser vedadas.
 A esse respeito, Cury (2004, p. 190), ao discutir o Ensino Religioso na escola 
pública, assevera que:

[...] os princípios constitucionais e legais obrigam os educadores 
todos a se pautar pelo respeito às diferenças religiosas, pelo respeito 
ao sentimento religioso e à liberdade de consciência, de crença, 
de expressão e de culto, reconhecida a igualdade e dignidade de 
toda pessoa humana. Tais princípios conduzem à crítica todas as 
formas que discriminem ou pervertam esta dignidade inalienável 
dos seres humanos.

 Assim, cabe destacar que o respeito às diferentes identidades culturais, 
religiosas ou não, é pressuposto fundamental para as práticas de Ensino Religioso 
na escola pública.
A partir da resolução CNE/CEB nº 2/1998 – Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental –, o Ensino Religioso passa a ser considerado uma área de 
conhecimento específica e a versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2017a) adota a mesma distinção. 
 Desse modo, devido ao caráter obrigatório da BNCC (BRASIL, 2017a) e por 
não possuir um documento curricular de Ensino Religioso, a Secretaria de Educação 
de Juiz de Fora (SE) optou por adotar integralmente o texto da BNCC (BRASIL, 2017a) 
para o Ensino Fundamental, conforme segue abaixo.

(BRASIL, 2017a, p. 435-459)

 Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Religioso assumiu 
diferentes perspectivas teórico-metodológicas, geralmente de viés confessional 

 8
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que provocaram mudanças paradigmáticas no campo educacional também 
impactaram no Ensino Religioso. Em função dos promulgados ideais de democracia, 
inclusão social e educação integral, vários setores da sociedade civil passaram 
a reivindicar a abordagem do conhecimento religioso e o reconhecimento da 
diversidade religiosa no âmbito dos currículos escolares.
 A Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e a LDB nº 9.394/1996 
(artigo 33, alterado pela Lei nº 9.475/1997) estabeleceram os princípios e os 
fundamentos que devem alicerçar epistemologias e pedagogias do Ensino 
Religioso, cuja função educacional, enquanto parte integrante da formação 
básica do cidadão, é assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa, sem 
proselitismos. Mais tarde, a Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e a Resolução CNE/
CEB nº 07/2010 reconheceram o Ensino Religioso como uma das cinco áreas de 
conhecimento do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos48.
 Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas 
escolas públicas de Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, em diferentes 
regiões do país, foram elaborados propostas curriculares, cursos de formação 
inicial e continuada e materiais didático-pedagógicos que contribuíram para a 
construção da área do Ensino Religioso, cujas natureza e finalidades pedagógicas 
são distintas da confessionalidade.
 Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as 
competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino Religioso deve 
atender os seguintes objetivos:

a. Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 
estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos 
educandos;

48 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9394.htm.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 4, de 13 de julho de 
2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da União, 
Brasília, 14 de julho de 2010, Seção 1, p. 824. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução 
nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 
9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf. Acessos em: 7 nov. 2017.
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SOb. Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de 
crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos;

c. Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo 
entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito 
à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a 
Constituição Federal;

d. Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de 
vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania.

 O conhecimento religioso, objeto da área de Ensino Religioso, é produzido 
no âmbito das diferentes áreas do conhecimento científico das Ciências 
Humanas e Sociais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). Essas 
Ciências investigam a manifestação dos fenômenos religiosos em diferentes 
culturas e sociedades enquanto um dos bens simbólicos resultantes da busca 
humana por respostas aos enigmas do mundo, da vida e da morte. De modo 
singular, complexo e diverso, esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos e 
significados de vida e diversas ideias de divindade(s), em torno dos quais se 
organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, 
textos, símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios 
éticos e morais. Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são 
parte integrante do substrato cultural da humanidade.
 Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de 
pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. 
Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e 
tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de 
vida.
 No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo 
como princípios mediadores e articuladores dos processos de observação, 
identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando 
o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca 
problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o 
intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão.
 Por isso, a interculturalidade e a ética da alteridade constituem 
fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso, porque favorecem o 
reconhecimento e respeito às histórias, memórias, crenças, convicções e valores 
de diferentes culturas, tradições religiosas e filosofias de vida.
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religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às 
alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens, experiências pedagógicas, 
intercâmbios e diálogos permanentes, que visam o acolhimento das identidades 
culturais, religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade, direitos 
humanos e cultura da paz. Tais finalidades se articulam aos elementos da 
formação integral dos estudantes, na medida em que fomentam a aprendizagem 
da convivência democrática e cidadã, princípio básico à vida em sociedade.
 Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências 
gerais da Educação Básica, a área de Ensino Religioso – e, por consequência, 
o componente curricular de Ensino Religioso –, devem garantir aos alunos o 
desenvolvimento de competências específicas.

 Competências Específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental

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

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

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto 
expressão de valor da vida.

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de 
ser e viver.

5. 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.

6. 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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8.1  ENSINO RELIGIOSO

 O ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em 
determinado contexto histórico-social, em um movimento ininterrupto de 

apropriação e produção cultural. Nesse processo, o sujeito se constitui enquanto ser 
de imanência (dimensão concreta, biológica) e de transcendência (dimensão subjetiva, 
simbólica).
 Ambas as dimensões possibilitam que os humanos se relacionem entre si, com a 
natureza e com a(s) divindade(s), percebendo-se como iguais e diferentes.
 A percepção das diferenças (alteridades) possibilita a distinção entre o “eu” e o 
“outro”, “nós” e “eles”, cujas relações dialógicas são mediadas por referenciais simbólicos 
(representações, saberes, crenças, convicções, valores) necessários à construção das 
identidades.
 Tais elementos embasam a unidade temática Identidades e alteridades, a ser 
abordada ao longo de todo o Ensino Fundamental, especialmente nos anos iniciais. Nessa 
unidade pretende-se que os estudantes reconheçam, valorizem e acolham o caráter 
singular e diverso do ser humano, por meio da identificação e do respeito às semelhanças 
e diferenças entre o eu (subjetividade) e os outros (alteridades), da compreensão dos 
símbolos e significados e da relação entre imanência e transcendência.
 A dimensão da transcendência é matriz dos fenômenos e das experiências 
religiosas, uma vez que, em face da finitude, os sujeitos e as coletividades sentiram-se 
desafiados a atribuir sentidos e significados à vida e à morte. Na busca de respostas, o 
ser humano conferiu valor de sacralidade a objetos, coisas, pessoas, forças da natureza 
ou seres sobrenaturais, transcendendo a realidade concreta.
 Essa dimensão transcendental é mediada por linguagens específicas, tais 
como o símbolo, o mito e o rito. No símbolo, encontram-se dois sentidos distintos e 
complementares. Por exemplo, objetivamente uma flor é apenas uma flor. No entanto, 
é possível reconhecer nela outro significado: a flor pode despertar emoções e trazer 
lembranças. Assim, o símbolo é um elemento cotidiano ressignificado para representar 
algo além de seu sentido primeiro. Sua função é fazer a mediação com outra realidade 
e, por isso, é uma das linguagens básicas da experiência religiosa.
 Tal experiência é uma construção subjetiva alimentada por diferentes práticas 
espirituais ou ritualísticas, que incluem a realização de cerimônias, celebrações, orações, 
festividades, peregrinações, entre outras. Enquanto linguagem gestual, os ritos narram, 
encenam, repetem e representam histórias e acontecimentos religiosos. Desta forma, 
se o símbolo é uma coisa que significa outra, o rito é um gesto que também aponta para 
outra realidade.
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territórios sagrados (montanhas, mares, rios, florestas, templos, santuários, caminhos, 
entre outros), que se distinguem dos demais por seu caráter simbólico. Esses espaços 
constituem-se em lócus de apropriação simbólico-cultural, onde os diferentes sujeitos 
se relacionam, constroem, desenvolvem e vivenciam suas identidades religiosas.
Nos territórios sagrados frequentemente atuam pessoas incumbidas da prestação de 
serviços religiosos. Sacerdotes, líderes, funcionários, guias ou especialistas, entre outras 
designações, desempenham funções específicas: difusão das crenças e doutrinas, 
organização dos ritos, interpretação de textos e narrativas, transmissão de práticas, 
princípios e valores etc. Portanto, os líderes exercem uma função pública, e seus atos e 
orientações podem repercutir sobre outras esferas sociais, tais como economia, política, 
cultura, educação, saúde e meio ambiente.
 Esse conjunto de elementos (símbolos, ritos, espaços, territórios e lideranças) 
integra a unidade temática Manifestações religiosas, em que se pretende proporcionar 
o conhecimento, a valorização e o respeito às distintas experiências e manifestações 
religiosas, e a compreensão das relações estabelecidas entre as lideranças e denominações 
religiosas e as distintas esferas sociais.
 Na unidade temática Crenças religiosas e filosofias de vida, são tratados aspectos 
estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, 
particularmente sobre mitos, ideia(s) de divindade(s), crenças e doutrinas religiosas, 
tradições orais e escritas, ideias de imortalidade, princípios e valores éticos.
 Os mitos são outro elemento estruturante das tradições religiosas. Eles 
representam a tentativa de explicar como e por que a vida, a natureza e o cosmos foram 
criados. Apresentam histórias dos deuses ou heróis divinos, relatando, por meio de uma 
linguagem rica em simbolismo, acontecimentos nos quais as divindades agem ou se 
manifestam.
 O mito é um texto que estabelece uma relação entre imanência (existência 
concreta) e transcendência (o caráter simbólico dos eventos). Ao relatar um 
acontecimento, o mito situa-se em um determinado tempo e lugar e, frequentemente, 
apresenta-se como uma história verdadeira, repleta de elementos imaginários.
 No enredo mítico, a criação é uma obra de divindades, seres, entes ou energias 
que transcendem a materialidade do mundo. São representados de diversas maneiras, 
sob distintos nomes, formas, faces e sentidos, segundo cada grupo social ou tradição 
religiosa.
 O mito, o rito, o símbolo e as divindades alicerçam as crenças, entendidas como 
um conjunto de ideias, conceitos e representações estruturantes de determinada 
tradição religiosa. As crenças fornecem respostas teológicas aos enigmas da vida e da 
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e costumes.
 Esse conjunto de elementos originam narrativas religiosas que, de modo mais ou 
menos organizado, são preservadas e passadas de geração em geração pela oralidade. 
Desse modo, ao longo do tempo, cosmovisões, crenças, ideia(s) de divindade(s), 
histórias, narrativas e mitos sagrados constituíram tradições específicas, inicialmente 
orais. Em algumas culturas, o conteúdo dessa tradição foi registrado sob a forma de 
textos escritos.
 No processo de sistematização e transmissão dos textos sagrados, sejam eles 
orais, sejam eles escritos, certos grupos sociais acabaram por definir um conjunto de 
princípios e valores que configuraram doutrinas religiosas. Estas reúnem afirmações, 
dogmas e verdades que procuram atribuir sentidos e finalidades à existência, bem como 
orientar as formas de relacionamento com a(s) divindade(s) e com a natureza.
As doutrinas constituem a base do sistema religioso, sendo transmitidas e ensinadas 
aos seus adeptos de maneira sistemática, com o intuito de assegurar uma compreensão 
mais ou menos unitária e homogênea de seus conteúdos.
 No conjunto das crenças e doutrinas religiosas encontram-se ideias de 
imortalidade (ancestralidade, reencarnação, ressurreição, transmigração, entre outras), 
que são norteadoras do sentido da vida dos seus seguidores. Essas informações 
oferecem aos sujeitos referenciais tanto para a vida terrena quanto para o pós-morte, 
cuja finalidade é direcionar condutas individuais e sociais, por meio de códigos éticos e 
morais. Tais códigos, em geral, definem o que é certo ou errado, permitido ou proibido. 
Esses princípios éticos e morais atuam como balizadores de comportamento, tanto nos 
ritos como na vida social.
 Também as filosofias de vida se ancoram em princípios cujas fontes não advêm 
do universo religioso. Pessoas sem religião adotam princípios éticos e morais cuja origem 
decorre de fundamentos racionais, filosóficos, científicos, entre outros. Esses princípios, 
geralmente, coincidem com o conjunto de valores seculares de mundo e de bem, tais 
como: o respeito à vida e à dignidade humana, o tratamento igualitário das pessoas, a 
liberdade de consciência, crença e convicções, e os direitos individuais e coletivos.
 Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades 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, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório 
para o desenho dos currículo
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1.1. ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

ENSINO RELIGIOSO – 1º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Identidades e alteridades

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.

Manifestações religiosas 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.
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ENSINO RELIGIOSO – 2º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Identidades e alteridades

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.

Manifestações 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.
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ENSINO RELIGIOSO – 3º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Identidades e alteridades Espaços e territórios religiosos

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de 
diferentes tradições e movimentos religiosos.

(EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de realização 
das práticas celebrativas.

Manifestações religiosas

Práticas celebrativas

(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, 
festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas.

(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante do conjunto 
das manifestações religiosas de diferentes culturas e sociedades.

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.
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ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Identidades e alteridades

Ritos religiosos

(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e 
comunitário.

(EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições 
religiosas.

(EF04ER03) Caracterizar 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.

Manifestações 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.
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ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Crenças religiosas e filosofias 
de vida

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

Mitos 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.
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1.1. ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

ENSINO RELIGIOSO – 6º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Crenças religiosas e filosofias 
de vida

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.

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.
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ENSINO RELIGIOSO – 7º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Manifestações religiosas

Místicas e espiritualidades

(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades 
em distintas manifestações e tradições religiosas.

(EF07ER02) Identificar 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.

Crenças religiosas e filosofias 
de vida

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.
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ENSINO RELIGIOSO – 8º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Crenças religiosas 
e filosofias de vida

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.

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

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.

Tradições religiosas, mídias e tecnologias

(EF08ER07) Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes 
denominações religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 9º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Crenças religiosas 
e filosofias de vida

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, 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 e ressurreição).

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.
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