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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE ENSINO RELIGIOSO-7°ANO 
(Referente a 3 aulas) 

 
Orientações: 
Olá queridos alunos! As atividades devem ser enviadas por foto no watsapp, caso não tenham 
acesso, podem entregar na secretaria da escola quando forem retirar as próximas. Até breve. 
Contato:(49) 991651368   

 

Desenvolvimento: 

 1º Observe a imagem de liderança: (Blog Runrun.it) 

  

2º Leia e coloque-se nas situações:  

* Imagine-se chegando a nossa galáxia, a Via Láctea. Durante milhares de anos você voa sem rumo 

entre as estrelas e os sistemas solares. De vez em quando, gira em torno de um planeta sem 

enxergar o menor sinal de vida. Você já está prestes a ir embora da Via Láctea quando, de repente, 

avista um planeta transbordando de vida no meio de uma das múltiplas espirais da galáxia. Nesse 

exato momento você acorda. A viagem foi um sonho! Mas você percebe que o planeta que 

descobriu em seu sonho é o planeta onde você vive. Adaptado da introdução O livro das religiões— 

São Paulo: Companhia das Letras, 2000.)  

* Além, disso, você lembra que é um líder religioso em uma imensa nação, a qual está sendo 

ameaçada por uma doença infecto contagiosa letal. No café da manhã você se dá conta que seus 

seguidores esperam em sua liderança a orientação necessária para desenvolverem a conduta certa 

no enfrentamento desta situação, pois todos estão muito confusos com tantas informações 

desencontradas. 

* Com a consciência que suas palavras tem o poder de influenciar para o bem ou para o mal de seus 

liderados. Você decide gravar um vídeo e produzir um post no jornal com mesmo conteúdo, 

orientando seus liderados. 

 3°A partir da situação acima produza no caderno o texto do vídeo ou o texto do post no jornal.  Você 

pode produzir o vídeo e mandar para a professora pelo watsapp. Como já vimos no início do ano 

qual é o papel de um líder religioso, você deve se basear nas informações e criar um vídeo ou post 

de jornal orientando seus seguidores a como enfrentar a difícil situação citada a cima. 


