
Estudo do 
Currículo

Ética e
Projeto de vida
Atividade 2 - 3º e 4º dia

Ética e
Projeto de vida
Atividade 2 - 3º e 4º dia.



Olá
Sou Guilherme F. Pupo

Vamos dialogar sobre o currículo e a 
aprendizagem em 

Ética e Projeto de Vida...
Meu contato é 

h.eppseed@gmail.com
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https://youtu.be/gEiqL4srJ-s


2. O Currículo de Ensino Religioso 
Componente: Ética e Projeto de vida 
Características e especificidades



Aprofundando o conhecimento de Nosso 
Currículo
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O Currículo da Rede de Ensino Taubaté foi discutido desde antes da homologação 
da BNCC em dezembro de 2017, buscando acompanhar os debates da BNCC, 
assim como, as características do ensino de Taubaté e das especificidades locais.

Fruto do trabalho conjunto em 2017 e 2018, em 2019 o Currículo de Taubaté foi 
implementado na Rede, com exceção do Currículo de Ensino Religioso que 
continuou sendo ministrado seguindo o currículo anterior. A implementação do 
novo Currículo para o Ensino Religioso se deu em 2020 trazendo mudanças na sua 
efetivação, entre elas:

▰ O Currículo passou a ser ministrado de 1º a 5º ano e seu componente foi 
denominado Ética e Cultura.

▰ De 6º a 9 o Currículo passou ser ministrado no componente denominado 
Ética e Projeto de vida.



Uma proposta de estudo e reflexão (Atividade 2)

5

Os links abaixo dão acesso ao:

▰ Texto introdutório do componente na BNCC.
▰ Currículo de Ética e Projeto de Vida (organizador curricular).

A proposta é fazer o estudo do organizador curricular de Ética e Projeto de Vida,  
aprofundando a continuidade da leitura da Introdução do Currículo de Ensino 
Religios na BNCC, 

Esta reflexão pode focar os seguintes aspectos:

▰ A sequência das habilidades.
▰ Os temas e assuntos tratados em cada momento do Currículo.
▰ O foco, objetivos e estratégias para a efetivação do currículo.
▰ O papel do componente na vida e na formação dos estudantes.

Click p/ 
baixar

Click p/ 
baixar

https://drive.google.com/open?id=1DTZ912B-k4uWUh_LIc0TbYdLZKUVF3Gu
https://drive.google.com/open?id=18Ty4vs8z__MEgCQPHZsLyDQu-LkEs2pA
https://drive.google.com/open?id=18Ty4vs8z__MEgCQPHZsLyDQu-LkEs2pA
https://drive.google.com/open?id=1DTZ912B-k4uWUh_LIc0TbYdLZKUVF3Gu
https://drive.google.com/open?id=18Ty4vs8z__MEgCQPHZsLyDQu-LkEs2pA


Como vamos estudar?Atividade 2

▰ Cada uma das atividades foi elaborada para ser realizada em 
dois dia. 

▰ As respostas das atividades podem ser postada no formulário 
digital acessível no seguinte endereço:

▰ https://forms.gle/78TqrSCJTsEC5gmr5

A sua resposta pode ser feita em forma de Relatório Curto (20 a 30 
linhas) ou Esquema de tópicos.

Seus estudos podem ser elaborados e redigidos em um editor de 
texto de sua preferência (Word office, libreoffice, etc) para então ser 
recortado e colado nos campos adequados do formulário digital.
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https://forms.gle/78TqrSCJTsEC5gmr5


Bons Estudos
#DEPROFESSORPARAPROFESSOR

Edição: #Fiqueemcasa
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