
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 24/08/2020 
PROFESSORA: TIELE HELENA      TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 
2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE ARTE E ENSINO RELIGIOSO 

ENSINO RELIGIOSO 

- O homem nasceu para amar e servir. 

Livro, páginas: 74 até 77 

ARTE  

- Atividade integrada com Ensino Religioso. 

 

Vamos refletir sobre comportamentos que valorizam a vida, identificando a diversidade 

de formas de vida e de crença. 

→ Leia a história a seguir e faça o que se pede: 

    Um dia um homem sábio disse, com toda certeza de seu coração, a seguinte frase: 

“Tudo aquilo que vive é meu próximo”. Esse homem chamava-se Gandhi e vivia na Índia, 

um país onde muitas religiões do mundo se encontram e convivem pacificamente, assim 

como no Brasil. 

a) O que será que ele queria dizer? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Atualmente, muita gente se dedica ao estudo da vida, e os que defendem a vida 

em todas as suas formas, dizem que animais, insetos, vegetais, rios, pedras e até mesmo o 

planeta são seres vivos. Enfim, são muitas formas de vida que existem.  

Podemos concluir então que pessoas de diferentes religiões também são meu próximo, 

tanto quanto aquelas que pertencem à mesma religião que pertenço ou, ainda que não 

tem religião nenhuma. Podemos estabelecer, com todos, laços de fraternidade e de 

defesa do direito universal de crer ou não crer. 

b) Você respeita as diferentes crenças, cultos e religiões? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c) Como você se relaciona com pessoas diferentes de você? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



d) Como você se relaciona com os animais? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e) O que você pode fazer para o mundo ser um lugar melhor? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

f) Em relação ao que estudamos sobre respeito ao outro com uma convivência 

harmoniosa. Faça uma ilustração ou recorte e colagem sobre esses valores trabalhados! 

Seja criativo! 

 

 

 

 

 

 


