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APRESENTAÇÃO  

 

Na maioria das esferas de atividades, a melhor maneira de aprender é fazendo. Os livros, 

revistas, aulas teóricas fornecem uma sólida base, porém assimilamos verdadeiramente os 

conhecimentos quando colocamos em pratica as teorias. Esse é um dos objetivos da feira das 

religiões. Fazer com que os alunos e todos que estão envolvidos entenda as variadas formas 

que o tema religião está envolvido em todos os aspectos de conhecimento. 

 Sendo assim, o Projeto Feira das Ciências das Religiões cujo o tema é “A Arte e o Sagrado nas 

Religiões” será desenvolvido com os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e as 

turmas da Aceleração da Emef Jornalista Orlando Dantas. Os discentes serão imersos em uma 

gama de conhecimento sobre o tema trabalhados interdisciplinarmente, nos turnos vespertino 

e noturno, com culminância aperta a comunidade escolar no dia 17 de agosto de 2018.   

        

JUSTIFICATIVA 

 

        Partindo do princípio que a diversidade religiosa está presente na vida de quase todos os 

seres humanos, resolvemos trazer essa discursão para o contexto escolar, visto que é um 

ambiente de produção e disseminação de conhecimento, visando o respeito pela pluralidade 

religiosa bem como debate sobre a arte e o sagrado no cotidiano dos discentes. 

  

OBJETIVO GERAL  



 

•        Mostrar que o diálogo religioso perpassa por vários temas, discussões e conceitos, tanto 

na arte como no sagrado, fomentando o respeito pelas diversas crenças existentes no Brasil e 

em outros países.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

•        Desenvolver trabalhos e pesquisas em sala de aula sobre o tema abordado; 

•        Incentivar a valorização das diferentes religiões existentes; 

•        Compreender a relação entre a arte e sagrado; 

•        Envolver a comunidade escolar através de apresentações de trabalhos e debates sobre 

os temas. 

 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO  

 

•        Todos os atores envolvidos no processo escolar (alunos, professores, pais, equipe 

diretiva, funcionários na escola e a comunidade em geral). 

 

 

 

TEMAS (S)  

 

•        Religião e Meio ambiente; 

•        Religião e Música; 

•        Religião e Dança; 

•        Religião e Poesia; 



•        Religião e Cinema;  

•        Religião e folclore; 

•        Religião e homossexualidade; 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

As salas de aula serão devidamente organizadas pelos alunos com toda uma gama de símbolos 

e objetos que buscam retratar cada religião existente e que foram anteriormente debatidas na 

escola, além de palestras proferidas pelos alunos, danças, coreografias, poesias e teatro que 

serão desenvolvidos pelos alunos. 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

Cada turma ficará com um tema para pesquisar, trazer histórias e curiosidades, que serão 

debatidas em sala de aula e posteriormente expostas a comunidade escolar. 

Os professores irão atribuir notas pelas pesquisas e também pela participação efetiva na 

construção dos trabalhos. 

Segue a relação das salas e seus respectivos temas: 

 

Divisão de Turmas  

 

 

Ano (s)  

 

6º anos: A, B e C 

7º anos: A, B e C 



8º anos: A e B 

9º anos: A e B 

EJA 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Etapa 

 

 

6ª Ano A- RELIGIÃO E FOLCLORE: (AS DANÇAS FOLCLORICAS);  

 

6ª Ano B- RELIGIÃO E FOLCLORE: (A HISTORIA DO FOLCLORE NAS RELIGIÕES); 

 

6ªAno C- RELIGIÃO E FOLCLORE: (AS VESTES DO FOLCLORE E A LIGAÇÃO DAS RELIGIÕES); 

 

7ª Ano A- RELIGIÃO E DANÇA; 

 

7ª Ano B- RELIGIÃO E HOMOSSEXUALIDADE; 

 

7ª Ano C- RELIGIÃO E MÚSICA (IGREJAS CATÓLICAS) 

 

8ª Ano A- RLEIGIÃO E MUSICA (IGREJAS PROTESTANTES); 

 

8ª Ano B- RELIGIÃO E POESIAS; 

 

9ª Ano A- RELIGIÃO E TEATRO (ARTUR BISPO DO ROSARIO), GRANDE ARTISTA DA CIDADE DE 

JAPARATUBA.  

 

9ª Ano B-RELIGIÃO SAUDE E MEIO AMBIENTE (A CULTURA INDIGINA MEDICINAL). 

 

EJA- RELIGIÃO E CINEMA 1ª E 2ª ETAPA. 

 



EJA- RELIGIÃO E CINEMA 3ª E 4ª ETAPA. 

 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO   

•        Clareza nas explicações dos trabalhos. 

 

•        Concisão e objetividade nas apresentações dos trabalhos. 

 

•        Domínio de conteúdo: os alunos expositores devem demonstrar capacidade de 

responder perguntas do público sobre o trabalho exposto. 

 

•        Postura: os alunos devem apresentar uma atitude cordial em relação ao público, 

centrada no trabalho exposto e que mantenha a atenção do visitante. 

 

 

•        Relevância: os trabalhos devem ser importantes e significativos para a comunidade 

escolar, contribuindo para as mudanças de pensamentos e atitudes. 

 

 

 

•        Organização das salas: será observada a adequada disposição dos materiais e a limpeza 

nas salas. 

 

•        Trabalho em equipe: o grupo de alunos deve demonstrar que o trabalho contou com a 

efetiva participação dos alunos e é de conhecimento de todos. 

 

•        Criatividade: serão valorizados os trabalhos nos quais os alunos demonstram capacidade 

de iniciativa e autonomia para sua realização. 

 

 



•        Cada sala terá um professor como responsável, que deverá estar sempre acompanhando 

todos as pesquisas, trabalhos desenvolvidos pelos seus alunos; 

 

•        Serão avaliados as salas que tiverem a melhor caracterização do tema de sua pesquisa; 

 

•        Cada sala terá que trazer uma dança folclórica para amostra; 

 

•        Cada sala terá que trazer um conto religioso do seu tema. 
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