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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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3. O Currículo e as 
Competências
Habilidades e competências



A efetivação do currículo
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Um ponto muito importante para se compreender e efetivar o Currículo do componente de Ética 
e Projeto de Vida, assim como, dos demais componentes, é perceber que seu fim maior é a 
formação do estudante por meio do desenvolvimento de habilidades e competências.

▰ Competências Gerais.
▰ Competências de Área.
▰ Competências Específicas do Componente.

Assista os vídeos abaixo para dar continuidade a este estudo:

Click 
p/ 

baixar

Click 
p/ 

baixar

https://www.youtube.com/watch?v=pq0ieMDrHr8
https://www.youtube.com/watch?v=-wtxWfCI6gk


Competências Gerais
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Competências de Área para o Ensino Religioso
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Competências Específicas para
o  componente de Ética e projeto de vida
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Desenvolvendo o Estudo (Atividade 3)
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Após assistir os vídeos e retomar o contato com as competências, sugerimos como 
exercício o seguinte:

▰ Escolha três habilidades do Currículo de Taubaté para o componente de Ética e 
Projeto de Vida e relacionar  às Competências gerais da BNCC que melhor 
correspondam.

▰ Você pode aprofundar o estudo das Competências Gerais assistindo os vídeos da 
play liste do canal Movimento Pela Base Nacional Comum no seguinte link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiOKxVOLLQHxsv941zmg3Vo6Swgh2VKFw

Click p/ 
baixar

https://drive.google.com/open?id=18Ty4vs8z__MEgCQPHZsLyDQu-LkEs2pA
https://drive.google.com/open?id=18Ty4vs8z__MEgCQPHZsLyDQu-LkEs2pA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiOKxVOLLQHxsv941zmg3Vo6Swgh2VKFw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiOKxVOLLQHxsv941zmg3Vo6Swgh2VKFw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiOKxVOLLQHxsv941zmg3Vo6Swgh2VKFw
https://drive.google.com/open?id=18Ty4vs8z__MEgCQPHZsLyDQu-LkEs2pA


Como vamos estudar?Atividade 3

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

▰ 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

10


