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2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 
 VOCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Ao nos depararmos com a palavra vocação, geralmente ligamos logo essa palavra 

com as imagens de padre e freira, ou até mesmo a confundimos com a escolha 

profissional, porém, são duas coisas diferentes. 

    Na verdade, o significado da palavra vocação é bastante amplo e tem sua origem 

no verbo latino vocare, que significa “chamar ou chamamento”. No âmbito religioso, 

trata-se de um chamado que provém da boca Daquele que tudo criou pela força de sua 

Palavra: Deus. Portanto, compreender a vocação como um dom é reconhecer que, em 

todas as circunstâncias, Deus nos chama a viver e realizar seu projeto de amor. 

    Vocação é dizer SIM a Deus, pela fé, descobrir o próprio lugar no mundo, na Igreja 

de hoje e no serviço aos irmãos. Para descobrir bem este projeto de Deus se faz necessário 

fazer um discernimento. 

 

 



1) Leia Mateus 9,9 e escreva a seguir qual seria a sua atitude diante deste versículo, o que 

você faria? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) O que significa vocação? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Sublinhe no texto para quem é destinado cada domingo do mês de agosto. 

 

4) Qual é a primeira vocação que temos? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Você é especial! 

Saudades! 
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2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE ARTE 
 FOLCLORE 

    O folclore brasileiro é o conjunto de realizações que fazem parte 

da cultura popular brasileira. Dentro dessa definição, podem ser incluídos os contos, 

lendas, canções, ritmos, músicas, festas populares, jargões, literatura etc. Estudos na área 

do folclore brasileiro começaram timidamente no século XIX e consolidaram-se no século 

seguinte. 

Extremamente rico, nosso folclore possui influências da cultura europeia, africana e 

indígena – um resultado da diversidade cultural aqui existente. Isso sem falar nos 

personagens folclóricos, como o Saci-Pererê, Curupira, Boitatá, Iara, entre outros. Monteiro 

Lobato, foi um dos responsáveis por popularizar personagens do nosso folclore. 

 

1) Agora, aproveite o espaço abaixo para pesquisar e escrever, recortar e colar imagens 

sobre o Folclore e suas curiosidades. Faça um pequeno mural com imagens, desenhos e 

mais informações. 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/folclore
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/jose-bento-monteiro-lobato.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/jose-bento-monteiro-lobato.htm

