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ED 401 METODOLOGIA DO ENSINO RELIGIOSO 
FITRef – Faculdade Internacional de Teologia Reformada  

IRTC – International Reformed Theological College  
  
  
Professor: Ivonete Silva Porto – isilva67@hotmail.com 

Período: 26 de julho a 02 de outubro 

Departamento: Educação Cristã  

Programas: B.C.Ed.; B.B.S.; B.C.S. 

Pré-requisitos: não há 

Créditos e carga horária: 3 créditos, 45 horas/aula  

  

   
  
I – EMENTA   

Estudo de metodologias para a prática de aulas de Ensino Religioso. Objetivo e objeto da 

disciplina de Ensino Religioso na Escola Básica. Conceitos básicos da disciplina de Ensino 

Religioso. Organização e seleção dos conteúdos. 

 

II - PREMISSAS 

A presença da disciplina Ensino Religioso, seja no ensino público ou no ensino privado 

confessional é controversa por diversos motivos. Um deles é a dificuldade da própria conceituação 

e entendimento do que significa um "Ensino Religioso". Conhecer esse conceito, a partir de uma 

base teológico-filosófica, observar sua disposição dentro da legislação educacional, e conseguir 

formular novos objetivos para essa disciplina, é importante para que se tenha clareza ao pensar 

nos melhores recursos e metodologias para ensiná-la. 

 

III – OBJETIVOS 

Ao final do curso, os participantes deverão: 
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 Conhecer o conceito de religião e os pressupostos básicos dos conceitos relacionados ao 

Ensino Religioso.  

 Compreender que não há ensino neutro.  

 Analisar as propostas de abordagem da disciplina de Ensino Religioso nas escolas hoje. 

 Avaliar à luz das Escrituras as propostas, verificando suas incoerências de acordo com os 

pressupostos estudados. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos através de metodologias para a disciplina de Ensino 

Religioso 

 

 

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
  

Aula 1: Apresentação da 
disciplina e os pressupostos a 
seguir. 

Aula 11: Vídeo aula Aula 21: Vídeo aula 

Aula 2: O conceito de religião 
e o seu lugar na vida do 
indivíduo. 

Aula 12: Ensino Religioso na Lei 
 

Aula 22: Formulação de novos 
objetivos para a disciplina de Ensino 
Religioso. 

Aula 3: Vídeo aula Aula 13: Vídeo aula Aula 23: Vídeo aula 

Aula 4: O mito do ensino 
neutro 

Aula 14: Principais abordagens na 
disciplina de Ensino Religioso hoje e 
suas dificuldades. 

Aula 24: Como selecionar e 
organizar conteúdos.  
 

Aula 5: Vídeo aula Aula 15: Vídeo aula Aula 25: Vídeo aula 

Aula 6: Ciências da Religião 
e Ensino Religioso. 
 

Aula 16: A Lei e a formação de 
professores de Ensino Religioso. 
 

Aula 26: Metodologias práticas para 
o ensino da disciplina de Ensino 
Religioso. 
 
 

Aula 7: Vídeo aula Aula 17: Vídeo Aula Aula 27: vídeo aula 
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Aula 8: Educação Cristã e 
Ensino Religioso 
 

Aula 18: Ensino Religioso e a BNCC 
 

Aula 28: Metodologias práticas para 
o ensino da disciplina de Ensino 
Religioso. 
 
 

Aula 9: Vídeo oaula 
 

Aula 19: Vídeo aula Aula 29: vídeo aula 

Aula 10: Ensino Religioso e 
Ensino Confessional  
 
 

Aula 20: A Abordagem teológico-
filosófica 
 
 

Aula 30: Uma aula modelo de Ensino 
Religioso 
 

 
 

V – METODOLOGIA DE ENSINO  

O curso é ministrado em 10 semanas, com três aulas por semana, com textos e aulas em 

vídeo, incluindo atividades de leitura, produção de comentários e trabalho final, perfazendo 45 

horas de estudos. 

 

VI – INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS  

A disciplina será ministrada com sustentação em três pilares: 

1) As aulas-textos. São textos escritos pela professora da disciplina, abordando o assunto da 

aula através de uma exposição resumida com direcionamento para estudo da aula em vídeo.  

Para cada texto, o aluno poderá produzir um breve comentário (não é resumo) ou trazer 

questionamentos quando houver. Esse breve comentário deverá ser enviado ao fórum da 

aula. 

2) Os fóruns. Do tópico anterior, se deduz que o segundo instrumento pedagógico são os 

fóruns de discussão de cada aula, onde professor e alunos deverão interagir 

frequentemente, tirando dúvidas, expandindo assuntos, e chegando às conclusões 

possíveis. 

3) Videoaulas. São vídeos gravados pela professora abordando os assuntos da disciplina. 
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VII – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

1) Declaração de que estudou cada aula, incluindo vídeos. Deverá postar essa declaração no 

fórum específico criado pelo professor. Essa nota é de participação, comprovação de 

“presença”. Contudo é obrigatória, sem ela, o aluno não poderá ser aprovado, mesmo que tire 

nota máxima nas provas.  

2) Declaração de leitura dos textos sugeridos pela professora acompanhados de um breve 

comentário.  

3) Trabalho final que consiste em um currículo de Ensino Religioso anual (com objetivos e 

principais conteúdos) e um plano de aula para a disciplina de Ensino Religioso com base na 

abordagem teológico-filosófica.  

 

VIII – TAREFAS DISCENTES 

1. Ler os textos semanais postados na página.  

2. Ler os artigos indicados pela professora nos textos da aula.  

3. Interagir com o professor e demais colegas em espírito fraterno e em busca de aprendizado.  

4. Assistir às videoaulas.  
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