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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE ENSINO RELIGIOSO – 6° ANO  

(Referente às aulas de 03/08/2020 até 21/08/2020) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orientações: Olá queridos alunos! Façam a leitura dos textos e em seguida, respondam as perguntas.  Após realizar as 

atividades enviar fotos ou entregar na escola, se possível, até dia 21/08/2020. Até breve! 

Contatos:        (49) 991651368 / Prof.ª Sinara - 6° II                  (49) 999663877 / Prof.ª Vanessa - 6° I 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Texto 1 

Seis Lições de Relações Humanas 

Seis palavras mais importantes:→“Eu admito que cometi um erro” 

Cinco palavras mais importantes:→“Você fez um bom trabalho” 

Quatro palavras mais importantes:→“Qual a sua opinião?” 

Três palavras mais importantes:→“Pode, por favor” 

Duas palavras mais importantes:→“Muito obrigado” 

Uma palavra mais importante:→“Nós” 

Uma palavra menos importante:→“Eu” 

A sabedoria divina criou o homem como um ser social, portanto, para viver em sociedade. Parece a 

coisa mais simples do mundo e é, na teoria e na prática. Admitir que se cometem erros, pois afinal somos 

todos imperfeitos, é uma atitude positiva no combate ao orgulho.  

Elogiar sinceramente o trabalho de alguém é dar prova de valorização do próximo. Pedir a opinião de 

alguém é repartir responsabilidades, tendo em estima a experiência do próximo. Ser acessível, dar abertura 

para que o próximo se aproxime sem receio de levar um “não” como resposta, muitas vezes por questões 

singelas. Agradecer, como é fácil ser grato. Duas palavras apenas – muito obrigado – com o poder de afastar 

pesadas nuvens de incompreensão. E a palavra “nós” é um convite a partilhar, ao invés de “eu”, tem o poder 

de derrubar muralhas. 

Se o relacionamento humano muitas vezes se torna difícil é porque muitos se sentem desobrigados de 

exercitar modos civilizados, que são perfeitamente passíveis de serem praticados, trazendo mais qualidade à 

vida de todos. 

Ninguém aguenta por muito tempo olhar uma fisionomia fechada, enigmática, de alguém que parece 

estar de mal com o mundo inteiro. É tão mais fácil sorrir, compartilhar, repartir... Conjugar o verbo amar: Eu 

amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam... 
Helena Delphino Bragatto (Adaptado) 

Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade: http://www.usesaocarlos.com.br/Mensagens/seis_licoes.htm 

Texto 2 

Um Simples Gesto 

Dona Irene voltava das compras quando reparou num jovem, numa banca de jornais. Era um rapaz  franzino, 

com uma “coleira ortopédica” no pescoço. 

Atraída por seu olhar triste, D. Irene parou e puxou conversa. Soube então que o rapaz tinha 15 anos, que um 

desvio da coluna vertebral o fazia sofrer muito, estava em tratamento, e trabalhava para o jornaleiro, dono da 

banca. A senhora comprou umas revistas, e encompridou aprosa. 

Disse-lhe que avaliava como devia ser penosa aquela “coleira”, mas que era o meio para ele ficar bom, tinha 

de ser perseverante, e em breve estaria recuperado. 

Depois, tirou da bolsa um saco de bombons (que destinava aos netos) e com um sorriso deu-o ao rapaz: 

“Estas balas são para você se distrair...”. 

O gesto tão simples iluminou de alegria aquele rosto triste: alguém se importara com ele; participara de sua 

situação dolorosa. Dera-lhe atenção e carinho. Sentiu-se feliz! 
Lucia Jordão Vilela (Adaptado) 

Para refletir... 

 Servir ao próximo toma diferentes formas, segundo as circunstâncias da vida de cada um. 

 Tanto pode ser uma ajuda material, quanto um conselho, uma palavra confortadora, um gesto amigo. 



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

 

ALUNO (A): __________________________________________________ 6° ANO:_____ ETAPA 8 

 

ATIVIDADE – (Texto 1) 

Complete o acróstico: 

Q ___ ___ ___ ___ ___ o homem se conhecer 

U ___ ___ ___ ___ suas forças na luta 

E ___ busca de um mundo melhor,  

M ___ ___ ___ ___ de paz, sem arma e disputa. 

S ___ ___ ___ ___ ___ de seu valor 

O ___ ___ ___ ___ ___ ___ ao redor com amor. 

U ___ ___ ___, pois, aprender a lição: 

E ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ o eu verdadeiro, 

U ___ ___ ___-se aos outros, fazer-se irmão. 

 

Para refletir e responder... 

Que atitudes você precisa melhorar para conviver em grupo na sua turma? E em casa? E com seus amigos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE – (Texto 2) 

1) Descubra quais são as palavras que estão embaralhadas e dê o significado de cada uma delas. 

AVDI  

 

GAELAIR  

 

GAMAI 

 

ÇATÃEON 

 

ZTEACRE 

 

SROROSI 

 

 

2) Comente sobre a frase: 

Eu acredito que, no coração dos homens, ainda possa existir amor. 
(Anne Frank) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 


