
 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 5º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Quem somos e no que acreditamos 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, trabalha-se o reconhecimento da pluralidade étnica e religiosa do 

Brasil, tema importante para a valorização e o desenvolvimento de atitudes de tolerância e respeito 

por parte dos estudantes. Em um primeiro momento, o foco será a heterogeneidade étnica brasilei-

ra, seguida da diversidade de religiões no Brasil e suas diferentes origens. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer a pluralidade étnica do povo brasileiro como parte importante de sua história. 

• Identificar as diferentes religiões brasileiras e suas origens. 

• Respeitar a diversidade de religiões e reconhecer a importância de cada uma. 

Objetos de conhecimento 

• O que forma um povo?: da sedentarização aos primeiros povos 

• O papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos 

• Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas 

Habilidades abordadas 

• (EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando- 
-os com o espaço geográfico ocupado.  

• (EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos 
povos antigos. 

• (EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à 
pluralidade. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A diversidade do povo brasileiro 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de três. 

Recursos e/ou materiais necessários: folhas de papel pardo, revistas e jornais para recorte (com grande diversidade de 
imagens de pessoas brasileiras), tesoura de pontas arredondadas, cola, lápis e canetas coloridas. 

Inicie a aula debatendo com os estudantes sobre o início da formação do povo brasileiro por 

aproximadamente 15 minutos. Destaque os diferentes grupos étnicos que o compõem, como os 

indígenas, brancos (colonizadores portugueses) e negros (africanos escravizados), assim como suas 

principais contribuições (alimentos, palavras de nosso vocabulário, festividades, hábitos e tradições). 

Ressalte que a chegada de outros imigrantes, como outros europeus, asiáticos e outros latino- 

-americanos, promoveu uma miscigenação ainda maior do povo brasileiro com o passar do tempo. 

Se possível, cite alguns exemplos de festividades presentes em sua comunidade, assim como restau-

rantes com comidas típicas de alguns desses países. Nesse momento, os estudantes podem compar-

tilhar suas origens e costumes de sua família, caso conheçam. 

Após essa análise, disponibilize revistas e jornais para recorte e peça aos estudantes que 

montem um mural, em uma folha de papel pardo, colando rostos de diferentes pessoas que repre-

sentem a pluralidade brasileira. Caso não seja possível disponibilizar revistas e jornais, pode-se 

sugerir aos estudantes que desenhem. Cada grupo deve inventar um título para o mural e enfeitá-lo. 

Utilize 20 minutos da aula para essa atividade prática. 

Nos 15 minutos finais, encerre a aula com um debate sobre a importância da miscigenação 

das diferentes etnias que compõem o povo brasileiro, que contribuiu para sua grande diversidade de 

fisionomias e riqueza cultural. Por fim, peça aos estudantes que apresentem a colagem (ou os 

desenhos) e, se possível, exponha o mural em um local visível na escola para o conhecimento de toda 

a comunidade escolar. 
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Aula 2 – A religiosidade brasileira 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em sete grupos (número de membros depende do número de estudantes em sala de aula). 

Recursos e/ou materiais necessários: fichas de papel sulfite, canetas ou lápis, folhas de papel sulfite, lousa e giz de lousa. 

Para esta aula, prepare previamente 7 fichas confeccionadas com folhas de papel sulfite, 

contendo a descrição de uma religião praticada no Brasil, sem mencionar seu nome. Utilize o quadro 

abaixo como referência: 

Religião Descrição 

Judaísmo 

Foi uma das primeiras religiões monoteístas do mundo (1700 a.C.) e surgiu entre 
os hebreus, povo que vivia na região atual de Israel e Palestina. Seus seguidores 
cultuam um deus chamado Javé e seguem alguns costumes, como não comer 
carne de porco. Seguem os ensinamentos registrados em um livro sagrado, 
conhecido como Torá. 

Cristianismo 

Surgiu do judaísmo, no século I d.C., na Palestina. É uma das religiões com mais 
adeptos no mundo e seus seguidores cultuam uma divindade, conhecida como 
Deus, e seguem um livro sagrado como base, a Bíblia. De acordo com essa religião, 
os ensinamentos sagrados chegaram à Terra pelo filho de Deus, Jesus Cristo. Foi 
trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses. 

Islamismo 

Surgiu do judaísmo, no século VI d.C., em uma região chamada península Arábica. 
Possui muitos adeptos no mundo e seus seguidores cultuam a divindade Alá. 
Seguem os ensinamentos de um livro sagrado chamado Alcorão. Segundo essa 
religião, esses ensinamentos foram revelados pelo anjo Gabriel ao profeta 
Maomé. 

Budismo 

Religião que surgiu na Índia e tem como base os ensinamentos do príncipe 
Siddharta, que se acredita ter vivido no século V a.C. e que ficou conhecido 
posteriormente como Buda. Essa religião expandiu-se pela Ásia e hoje tem 
adeptos em todos os continentes. Chegou ao Brasil com os primeiros imigrantes 
japoneses.  

Espiritismo 

Criada por um pedagogo francês no século XIX, expandiu-se para outros países e 
tem o Brasil como local com mais adeptos. Acreditam em um único deus e na 
comunicação com espíritos. 

Candomblé 

Religião de origem africana, que foi trazida para o Brasil com os negros africanos 
escravizados. Para seus seguidores, os orixás são os deuses supremos e têm 
relação com a natureza. Os rituais dessa religião são realizados pelo pai ou mãe de 
santo, com ritmo de dança com tambores. 

Xamanismo 

Acredita-se que os rituais dessa religião já eram praticados pelos primeiros seres 
humanos. Neles, o sacerdote, conhecido como xamã, comunica-se com espíritos e 
entidades relacionadas à natureza. No Brasil, alguns povos indígenas seguem 
rituais similares, nos quais o pajé corresponde à figura do xamã.  
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Inicie a aula explicando aos estudantes que existem diversas religiões no mundo e a impor-

tância de cada uma delas para a formação da cultura dos povos, pois elas orientam o modo de vida 

de muitos deles. 

Comente que no Brasil a cultura popular é diversa e varia de acordo com a região do país, as-

sim como as crenças e práticas religiosas. Nesse momento, pergunte aos estudantes quais religiões 

praticadas no Brasil eles conhecem. Anote suas respostas na lousa. Questione-os sobre a origem das 

religiões que eles citaram, destacando se foram trazidas pelos negros africanos, por imigrantes que 

vieram ao Brasil ou por práticas herdadas das tradições indígenas. Nesse momento, é importante 

ressaltar que, por conta da diversidade de práticas e costumes entre os povos indígenas, não há uma 

religião única, e sim diferentes rituais sagrados e mitos, conforme a etnia indígena. Utilize em torno 

de 10 minutos para essa introdução. 

Em seguida, divida a turma em sete grupos, anote na lousa o nome das religiões que são con-

templadas nas fichas e sorteie uma para cada grupo de estudantes. Deixe que cada grupo leia sua 

ficha e diga somente para o grupo que a sorteou a qual religião ela pertence. Permita que os estu-

dantes do grupo discutam sobre o que mais conhecem sobre essa religião. Ao final, todos devem 

apresentar à turma sua ficha. Os demais colegas devem adivinhar o nome da religião. Disponibilize 

em torno de 25 minutos para essa atividade e guarde as fichas para a próxima aula. 

Nos 15 minutos finais de aula, esclareça que cada religião pode ser expressada de forma dife-

rente de acordo com a região na qual ela é praticada. Oriente os estudantes para uma tarefa de casa: 

cada um deve entrevistar os adultos ou idosos de seu convívio, ou vizinhos conhecidos, sobre a 

religião que seguem e, se possível, trazer algum objeto ou imagem relacionados. Eles devem conside-

rar também as pessoas que não seguem uma religião e conduzir a entrevista de forma respeitosa. 

Peça que anotem as perguntas a serem feitas na entrevista em uma folha de papel sulfite: 

1. Qual é a sua religião (ou religiões)? 

2. Por que você escolheu essa religião?  

3. Por que você optou por não seguir nenhuma religião (caso não tenha uma religião)? 

4. Quais costumes você segue em razão de sua religião? 

5. Existem datas importantes na sua religião? Descreva essas datas. 
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Aula 3 – O respeito às diferentes religiões 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um círculo e, posteriormente, em grupos de cinco. 

Recursos e/ou materiais necessários: folhas com as entrevistas, folhas de cartolina, lápis pretos, gizes de cera e lápis 
coloridos. 

Inicie a aula organizando os estudantes em um círculo para que contem o que descobriram 

em suas entrevistas e apresentem o objeto ou imagem relacionados, caso tenham. Conduza a 

conversa de modo a mostrar aos estudantes a diversidade existente entre as respostas. Mesmo que 

muitos sigam a mesma religião, é possível mostrar que os motivos que levam uma pessoa a escolher 

determinada religião e os costumes seguidos podem variar entre as pessoas.  

Após a leitura das entrevistas, ressalte a importância de respeitar todas as religiões e suas 

práticas, e que essa prática ajuda a desenvolver a noção de cidadania em sociedade. Comente com 

os estudantes que não existe uma religião única e verdadeira, e que o respeito à diversidade de 

religiões está previsto no Art. 5 da Constituição de 1988, sendo a sua violação algo punível por crime. 

Reserve em torno de 20 minutos para essa conversa. 

Em seguida, distribua os estudantes em grupos de cinco e peça a cada um que monte um 

cartaz sobre as diferentes religiões e a importância de valorizá-las. Os grupos podem usar os dados 

de sua entrevista e das fichas da aula anterior. Disponibilize em torno de 30 minutos para a confec-

ção e uma apresentação curta de cada grupo. 

Aferição da aprendizagem 

A avaliação é um procedimento investigativo do processo pedagógico e deve acontecer de 

forma contínua e processual ao longo do aprendizado dos estudantes. Esteja preparado para ouvir, 

analisar e coletar informações sobre o conhecimento prévio dos estudantes e como eles os relacio-

nam com as informações novas a que têm acesso. 

Durante a aplicação das atividades, verifique se o estudante: 

1. Reconhece a importância das migrações para a formação do povo brasileiro. 

2. Identifica a pluralidade étnica brasileira. 

3. Reconhece diferentes religiões e suas particularidades. 

4. Demonstra respeito às diferentes religiões e suas práticas. 

Aproveite também para propor algumas questões de autoavaliação para que os estudantes 

possam refletir sobre suas próprias atitudes e acompanhar seu aprendizado. Seguem algumas 

sugestões: 
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• Prestei atenção às orientações do professor? 

• Compreendi as atividades realizadas? 

• Soube ouvir as explicações de meus colegas? 

• Colaborei com meus colegas? 

• Respeitei os costumes e práticas de religiões diferentes? 

Você pode também organizar as questões em forma de quadro com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca” para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, 

podendo identificar problemas dentro da sala de aula. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Em relação às práticas religiosas no Brasil, podemos afirmar que: 

(   ) o Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa. Em razão da miscigenação cul-
tural, fruto dos vários processos migratórios, encontramos em nosso país diversas religiões 
(cristã, islâmica, afro-brasileira, judaica etc.). 

(   ) o Brasil é um país exclusivamente católico devido à colonização portuguesa. 

(   ) o Brasil é um país exclusivamente islâmico, devido ao seu processo de colonização pre-
dominantemente europeu.  

2. Elabore um parágrafo explicando suas ideias sobre a importância de atitudes de tolerância e 
respeito às diversas práticas religiosas. 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante assinale apenas a alternativa: 

( x ) o Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa. Em razão da miscigenação cultu-

ral, fruto dos vários processos imigratórios, encontramos em nosso país diversas religiões (cristã, 

islâmica, afro-brasileira, judaica etc.). 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam a importância de atitudes tole-
rantes e respeitosas com as questões religiosas. 


