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Visitar virtualmente a exposição e propor 

discussões da experiência com perguntas como:

Sugestões de Atividades 

    Mapa de navegação da
    exposição virtual
www.caminhosdodivino.com.br

Estimular a capacidade de sentir prazer, 

estranhamento e abertura para a fruição de 

manifestações culturais tradicionais e 

contemporâneascontemporâneas, viabilizando a construção de 

um repertório pessoal. Apreciar múltiplas formas 

de criar e produzir nas artes visuais e possibilitar 

a percepção de novas formas de expressão.

Dar voz ao aluno nas apreciações coletivas, 

oportunizar conversas sobre as investigações e oportunizar conversas sobre as investigações e 

experiências realizadas, propiciando construir 

uma narrativa própria e formar olhar e 

pensamento autônomo e singular, ao contrário 

de respostas prontas e estereotipadas.

AAo identificar e apreciar múltiplas manifestações 

em artes visuais, o aluno amplia a capacidade de 

simbolizar e, consequentemente, seu repertório 

imagético.  

 

Comentário

Identificar e apreciar formas distintas das artes 

visuais tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o imaginário, 

a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético.

Habilidade

Artes
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https://www.caminhosdodivino.com.br/#/


e promover uma discussão sobre:

Sugestões de Atividades 

Esta habilidade pressupõe a identificação 

das características de diferentes matrizes estéticas 

e culturais pelo experimentar das formas de 

expressão de cada cultura, desde os seus 

brinquedos e brincadeiras.  

Pode-se indicar brincadeiras, jogos, danças, 

canções e histórias mais típicas da regiãocanções e histórias mais típicas da região, de 

diferentes matrizes estéticas e culturais. Com isso, 

é possível ao aluno ampliar o seu repertório. O 

acesso a essas diferentes manifestações lúdicas e 

artísticas pode se dar por meio de vídeos ou outras 

formas de pesquisa. 

 

Comentário

Caracterizar e experimentar brinquedos, 

brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias 

de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Habilidade

Artes

 Dança de São Gonçalo

 Dança da fita

 Jongo caboclo

Poesia do Divino

02

https://caminhosdodivino.com.br/#/Videos/51/


Festa da década de 1960 Festa da década de 2010

Congada

Sugestões de Atividades 

Artes

03

Novena

https://caminhosdodivino.com.br/#/parada/folia/folia/3/
https://caminhosdodivino.com.br/#/parada/diversoes/folia/2/


 Dança da fita

Assistir aos vídeos das Diversões no Pouso e: 

Sugestões de Atividades 

Identificar, caracterizar, investigar, experimentar 

e refletir sobre as manifestações culturais de sua e 

de outras comunidades. 

Experimentar brincadeiras, jogos, danças, canções, 

histórias e expressões das diferentes matrizes 

estéticas e culturaisestéticas e culturais, principalmente as pertencentes 

à cultura brasileira. A contextualização desses 

recursos facilita a compreensão por parte do aluno e 

evita a simples reprodução. É desejável também 

propor a identificação das matrizes culturais 

existentes na região.  

 Cavalhada

 Congada

Comentário

Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, 

material e imaterial, de culturas diversas, em 

especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

Habilidade

Artes

04

https://caminhosdodivino.com.br/#/parada/diversoes/folia/2/


Gameficação

Sugestões de Atividades 

Descobrir, conhecer e utilizar os recursos 

tecnológicos e digitais e sua potencialidade nos 

processos criativos. Desse modo, espera-se a 

aproximação do aluno com a imaterialidade na 

arte, sensibilizando-o para a utilização das 

ferramentas tecnológicas e eletrônicas. 

A imaterialidadeA imaterialidade, aqui, é um termo usado para 

tudo aquilo que não é possível tocar fisicamente, 

que não se desgasta com o tempo, que pode ser 

reproduzido infinitamente e está salvo 

em arquivos digitais ou virtuais, como quando se 

trabalha com fotografia digital, audiovisual, 

vídeo, arte computacional etc.  

Comentário

Explorar diferentes tecnologias e recursos 

digitais (multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 

fotografia, softwares etc.) nos processos de 

criação artística. 

Habilidade

05

Artes

 Realidade aumentada

 Realidade virtual

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://www.facebook.com/caminhosdodivinoexpo/
https://www.instagram.com/caminhosdodivino/
https://www.youtube.com/watch?v=RTtJFLXhWIM&t=3s


Sugestões de Atividades 

Investigar, avaliar e fruir de produções artísticas 

visuais de todos os tempos e de diversas culturas 

(com obras que não sejam apenas de tradição e 

matrizes europeias, mas contemplando, também, 

diferentes tradições e matrizes, como a africana, a 

oriental, a indígena, a arte da América Latina, a 

arte popular, entre outras), possibilitando sua 

compreensão e ressignificação e a expansão da compreensão e ressignificação e a expansão da 

capacidade de simbolização, articulada com a 

sensibilidade, a percepção e a imaginação. 

A pesquisa, a apreciação e a análise das 

manifestações contemporâneas em sua 

pluralidade possibilita a percepção de novas 

formas de expressão e sua relação com outras 

linguagens da arte.  

Comentário

Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas 

das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, em obras de artistas 

brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e 

em diferentes matrizes estéticas e culturais, de 

modo a ampliar a experiência com diferentes 

contextos e práticas artístico-visuais e cultivar 

a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

Habilidade

Artes

06

Bandeiras do Divino

Estandarte de grupo afro

Artesanato da festa



Fotos 360 graus

Realidade aumentada

Textos com Iluminuras

Sugestões de Atividades 

Nesta habilidade, pesquisar e analisar consistem 

em investigar e explorar diferentes 

manifestações artísticas visuais ao longo da 

história antiga, média, moderna 

e contemporânea, em diversas culturas, para 

compreender os momentos históricos 

e socioculturais ao longo das diferentes histórias e socioculturais ao longo das diferentes histórias 

das artes, descrevendo os diferentes estilos 

visuais em uma conjuntura e compreendendo as 

razões de cada surgimento de novas formas de 

expressão, acompanhadas dos avanços 

tecnológicos. A leitura não-linear e comparativa 

amplia o potencial de compreensão de cada 

período e facilita ao aluno estabelecer uma período e facilita ao aluno estabelecer uma 

relação com suas investigações e pesquisa.  

 

Comentário

Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 

contextualizando-os no tempo e no espaço. 

Habilidade

Artes
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https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://www.instagram.com/caminhosdodivino/
https://www.facebook.com/caminhosdodivinoexpo/
https://www.youtube.com/watch?v=RTtJFLXhWIM&t=3s


Propor pesquisas sobre as formas de se expressar 

em dança em culturas e contextos diversos por 

meio de registros visuais da dança, tanto 

em ambiente virtual como em imagens 

fotográficas.  

Sugestões de Atividades 

Fruir da dança em diversas matizes culturais, 

possibilitando a articulação e compreensão das 

formas de expressão, representação e encenação 

da dança, em diferentes contextos e momentos da

 história história. Essa pesquisa amplia as possibilidades de 

construção de repertório corporal e a compreensão 

de movimentos e formas diferentes de se expressar 

em cada proposição.  

Comentário

Pesquisar e analisar diferentes formas de 

expressão, representação e encenação da 

dança, reconhecendo e apreciando 

composições de dança de artistas e grupos 

brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

Habilidade

Artes
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Moçambique

Maracatu

Congada

Dança do sabão 

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/38a/


Maracatu

Congada

Banda
Brincadeiras no Pouso Celebrando o Divino A nós descei divina luz

Eternos Dobrados

Sugestões de Atividades 

Conhecer, identificar e analisar estilos musicais 

distintos de modo crítico e contextualizado, para 

ampliar o repertório. A construção desse repertório 

está relacionada à apreciação e investigação de um 

maior número de estilos musicais, permitindo 

perceber as diferenciações a partir de uma escuta perceber as diferenciações a partir de uma escuta 

atenta dos sons, uma vez que estes estão na base 

da educação musical. 

Comentário

Identificar e analisar diferentes estilos 

musicais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço, de modo a aprimorar a capacidade de 

apreciação da estética musical. 

Habilidade

Artes

09

Divina Benção

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://caminhosdodivino.com.br/#/Musicas/32c/
https://caminhosdodivino.com.br/#/Musicas/32d/
https://caminhosdodivino.com.br/#/Musicas/32a/
http:/https://caminhosdodivino.com.br/#/Musicas/32e/
https://caminhosdodivino.com.br/#/Musicas/32b/


Patrimônio material e imaterial

Bordado na indumentária de Congada 

Sugestões de Atividades 

Esta habilidade supõe que investigar, pesquisar e 

contextualizar amplia a análise e a valorização 

do significado de bens culturais e patrimônio 

material e imaterial. A construção do repertório 

cultural do aluno parte de conhecer e respeitar 

os valores, as crenças e os saberes que os bens de 

culturas diversas trazem dentro de si. 

 

Comentário

Analisar e valorizar o patrimônio cultural, 

material e imaterial, de culturas diversas, em 

especial a brasileira, incluindo suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, e favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

Habilidade

Artes

10

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/


Animações

Música

Propor gradativamente, ao longo dos anos 

finais do Ensino Fundamental, pesquisas e 

exercícios que permitam ao aluno 

manipular os meios tecnológicos e digitais 

para criação e interação em processos 

criativos com outras linguagens artísticas. 

Sugestões de Atividades 

Conhecer e a utilizar a tecnologia e os recursos 

digitais para a arte, o que amplia as possibilidades 

de fruir, produzir, registrar e compartilhar práticas 

e repertório artístico. O mundo digital aproxima o 

aluno da imaterialidade na arte, sensibilizando-o 

para novas aprendizagens que demandam 

cuidados éticos e responsáveiscuidados éticos e responsáveis. A imaterialidade é 

um termo que é usado aqui como tudo aquilo que 

não é possível tocar fisicamente, que não 

se desgasta com o tempose desgasta com o tempo, como imagens que 

podem ser reproduzidas infinitamente e estão 

salvas em arquivos digitais e virtuais, o que se dá 

quando se trabalha com fotografia digital, com 

audiovisual, vídeos ou arte computacional.  

 

Comentário

Identificar e manipular diferentes tecnologias e 

recursos digitais para acessar, apreciar, 

produzir, registrar e compartilhar práticas 

e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético 

e responsável. 

Habilidade

Artes

11

Texto

https://www.youtube.com/watch?v=RTtJFLXhWIM&t=3s
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Sugestões de Atividades 

Comentário

Experimentar, fruir e recriar diferentes 

brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional, 

reconhecendo e respeitando as diferenças 

individuais de desempenho dos colegas. 

Habilidade

Ed. Física

12
Moçambique

https://caminhosdodivino.com.br/#/parada/diversoes/folia/2/


Fanfarra

Sugestões de Atividades 

Algumas aprendizagens só podem ser acessadas 

pela experiência corporal, ou seja, devem ser 

efetivamente vivenciadasefetivamente vivenciadas. Recriar danças do 

contexto comunitário e regional é um processo 

complexo, que demanda uma série de outras 

aprendizagens. Nesse grupo etário, espera-se, 

por exemplo, que o aluno utilize diferentes 

gestos para marcar o ritmo, como palmas, 

sapateadossapateados, percussão corporal ou em latas, 

baldes ou bastões contra o chão, utilizando seu 

repertório corporal para o improviso e a criação.

Comentário

Experimentar e fruir diferentes danças do 

contexto comunitário e regional (rodas 

cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e 

recriá-las, respeitando as diferenças individuais 

e de desempenho corporal. 

É interessante que se proponha uma 

aprendizagem partindo de habilidades motoras 

mais simples para as mais complexas, 

estimulando os alunos a interagir com 

os colegasos colegas, e que possibilite a eles relatar o que 

sentiram durante as práticas. Pode-se propor a 

identificação e o estudo das capacidades físicas 

exigidas nas danças, assim como a importância 

desses atributos para o dia a dia.

Habilidade

Ed. Física

13

Jongo Caboclo

Moda de viola

https://caminhosdodivino.com.br/#/parada/diversoes/folia/2/


Moçambique

Sugestões de Atividades Comentário

Identificar os elementos constitutivos (ritmo, 

espaço, gestos) das danças do contexto 

comunitário e regional, valorizando 

e respeitando as manifestações de diferentes 

culturas. 

em geração e sofreram transformações 

e adaptações de acordo com as características do 

ambiente físico e social até chegar a eles. Essa 

percepção gera um sentido de continuidade, 

respeito e valorização às manifestações de 

diferentes culturas. 

Habilidade

Ed. Física

14

https://caminhosdodivino.com.br/#/parada/diversoes/folia/2/


Dança da fita

Moçambique
Jongo caboclo

Sugestões de Atividades 
Sugere-se que os alunos identifiquem 

a presença das capacidades físicas durante as 

práticas das danças: ritmo, coordenação 

motora, equilíbrio, agilidade, flexibilidade, 

entre outras. Nessa fase, é recomendável situar 

o foco na ampliação de aprendizagens 

de movimentosde movimentos, e não na execução da técnica 

da dança em si. É importante propor situações 

de aprendizagens nas quais os alunos utilizem 

os movimentos da dança para conhecer-se, 

relacionar-se com os outros e explorar os 

espaços.  

A atividade pode servir de ponto de partida A atividade pode servir de ponto de partida 

para que eles pesquisem sobre as origens 

dessas práticas, como essas danças chegaram 

até eles e a sua importância para a preservação 

da cultura, como as danças típicas das festas 

regionais ou danças folclóricas da sua regiãoregionais ou danças folclóricas da sua região. 

Além disso, pode-se identificar quais agentes 

da comunidade (em associações, idosos, 

pessoas do convívio do aluno, universidades) 

são fontes para o resgate das danças 

do contexto comunitário e regional.    

Ed. Física

15



Sugestões de Atividades Experimentar danças populares do Brasil e do 

mundo e danças de matriz indígena e africana 

significa se apropriar de aprendizagens que só 

podem ser acessadas pela experiência corporal, 

ou seja, devem ser efetivamente vivenciadas. 

Recriar é um processo complexoRecriar é um processo complexo, que demanda 

uma série de outras aprendizagens e que, nesse 

grupo etário, pode se desenvolver, por exemplo, 

solicitando aos alunos que utilizem 

as aprendizagens prévias sobre gestos, ritmos e 

espaços para movimentar-se nas danças 

populares do Brasil e do mundo e danças de populares do Brasil e do mundo e danças de 

matriz indígena e africana. O fruir se relaciona às 

aprendizagens que permitem ao aluno 

desfrutar da realização de uma determinada 

prática corporal ou apreciá-la quando realizada 

por outros. 

Comentário

Experimentar, recriar e fruir danças populares 

do Brasil e do mundo e danças de matriz 

indígena e africana, valorizando e respeitando 

os diferentes sentidos e significados dessas 

danças em suas culturas de origem. 

Propor situações de aprendizagem que 

permitam o aprofundamento na compreensão 

da identidade cultural dos povos e, 

em particular, daqueles que constituíram o 

povo brasileiro. Essas aprendizagens são 

importantes para que os alunos possam 

perceber por que existem diferentes tipos de perceber por que existem diferentes tipos de 

dança e que são atribuídos diferentes 

significados a elas de acordo com a cultura local 

daqueles que a praticam.

Congada

Ao identificar as origens das danças populares 

do Brasil e do mundo e danças de matriz 

indígena e africana, os alunos devem 

reconhecer que essas práticas foram 

transmitidas de geração em geração e sofreram transmitidas de geração em geração e sofreram 

transformações e adaptações de acordo com as 

características do ambiente físico e social até 

chegar a eles. Essa percepção gera um sentido 

de continuidade, preservação e valorização dos 

significados das danças para as culturas nas 

quais se originaram. 

Habilidade

Ed. Física
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Sugestões de Atividades 

Propor que se estude as danças por região do 

Brasil, analisando se existem danças que são 

praticadas em todos os estados que compõem a 

região, quais são as danças de matriz indígena e 

quais são de matriz africana, quais sofreram 

influência do povoamento da região e quais são 

praticadas também em outras regiões do Brasil.   

Um primeiro passo pode ser conhecer Um primeiro passo pode ser conhecer 

e vivenciar essas danças e aprofundar a análise 

sobre como a formação populacional 

influenciou as danças, ou seja, quais práticas 

eram utilizadas pelos povos que habitavam 

originalmente essas regiões e que permanecem originalmente essas regiões e que permanecem 

preservadas e quais práticas foram trazidas 

pelos povos que migraram para essas regiões.   

Ed. Física
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Dança da fita

Fanfarra

Congadas

https://caminhosdodivino.com.br/#/parada/diversoes/folia/2/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/
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Trabalho voluntário

Missa Católica

Procissão Católica

Rainha do folclore Congada

Sugestões de Atividades 

Identificar costumes, crenças e formas diversas 

de viver em variados ambientes de convivência.

Identificar as diferentes formas de registro das 

memórias pessoais, familiares e escolares (fotos, 

músicas, narrativas, álbuns...).

 

Habilidades

Identidades e alteridades.

    Campo de atuação

Ensino Religioso

18

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/


Afogado: Carne com batata

Sugestões de Atividades 

Exemplificar alimentos considerados sagrados 

por diferentes culturas, tradições e expressões 

religiosas.

Habilidades

 Manifestações religiosas - Alimentos sagrados.

    Campo de atuação

Ensino Religioso

19

Voluntário Cozinhando  o Afogado

Comida sagrada 

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/afogado/1/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/afogado/1/Extras/08/


Dança de São Gonçalo na praça

O Império do Divino

Sugestões de Atividades 

Identificar e respeitar os diferentes espaços 

e territórios religiosos de diferentes tradições e 

movimentos religiosos.

Congadas nas ruas

Foto 360 graus da igreja

Foto 360 graus do Império

Habilidades

Identidades e alteridades - Espaços e territórios 

religiosos.

    Campo de atuação

Ensino Religioso

20

https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/imperio/0/Extras/42/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/igreja/2/360/31b/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/imperio/0/360/31c/


Divino na sua casa

Devota do Espírito Santo

Sugestões de Atividades 

Identificar e respeitar práticas celebrativas 

(cerimônias, orações, festividades, peregrinações, 

entre outras) de diferentes tradições religiosas.

Caracterizar as práticas celebrativas como parte 

integrante do conjunto das manifestações 

religiosas de diferentes culturas e sociedades.

Habilidades

 Identidades e alteridades – Práticas celebrativas

    Campo de atuação

Ensino Religioso

21Cavaleiros mouros nas cavalhadas Jongueiro

As Congadas

Procissão de Pentecostes

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/pentecostes/0/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/1/


Andor na procissão

Cavaleiro cristão - Cavalhada

Sugestões de Atividades 

Reconhecer as indumentárias (roupas, 

acessórios, símbolos, pinturas corporais) 

utilizadas em diferentes manifestações 

e tradições religiosas.

Caracterizar as indumentárias como elementos 

integrantes das identidades religiosas.

Habilidades

 Manifestações religiosas - Indumentárias 

religiosas.

    Campo de atuação

Ensino Religioso

22
Congada na procissão

As congadas Procissão de Pentecostes

https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/pentecostes/0/


O Divino na sua casa

As Congadas

Prece

PreceMúsica

Terço e crucifixo

Comida Sagrada

Procissão de Pentecostes

Sugestões de Atividades 

Identificar ritos e suas funções em diferentes 

manifestações e tradições religiosas.

Identificar as diversas formas de expressão 

da espiritualidade (orações, cultos, gestos, 

cantos, dança, meditação) nas diferentes 

tradições religiosas.

Habilidades

  Manifestações religiosas - Ritos religiosos.

    Campo de atuação

Ensino Religioso

23

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/pentecostes/0/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/1/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/afogado/1/


Rei do Congo Rainha do Congo

O Divino na sua casa

As CongadasComida Sagrada

Procissão de Pentecostes

Sugestões de Atividades 

Identificar e respeitar acontecimentos sagrados 

de diferentes culturas e tradições religiosas como 

recurso para preservar a memória.

Habilidades

Crenças religiosas e filosofias de vida - 

Narrativas religiosas

    Campo de atuação

Ensino Religioso

24

O Pouso do Divino

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/afogado/1/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/1/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/pentecostes/0/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/


Sugestões de Atividades 

Reconhecer a importância da tradição oral para 

preservar memórias e acontecimentos 

religiosos.

Reconhecer, em textos orais, ensinamentos 

relacionados a modos de ser e viver.

Habilidades

Crenças religiosas e filosofias de vida - 

Ancestralidade e tradição oral.

Festeiros do Divino contando causos

Renilda Faria

    Campo de atuação

Joaquina de Oliveira

Ditão Virgílio 

Ensino Religioso

25

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/1/Videos/40b4/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/praca/0/Videos/29s/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/praca/0/Videos/29z/


A pomba do Divino

Símbolos do Divino

Os 7 dons do Divino

A coroa do Divino

Sugestões de Atividades 

Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo 

nas práticas celebrativas de diferentes tradições 

religiosas.

Habilidades

Crenças religiosas e filosofias de vida - Símbolos, 

ritos e mitos religiosos.

    Campo de atuação

Ensino Religioso
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https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/Galerias/25/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/imperio/0/


Na festa do Divino em São Luiz do Paraitinga, 

grupos de Congada, Moçambique e Maracatu  

dançam e cantam pelas ruas no dia de 

Pentecostes. O que poderia ser (e já foi) uma 

convivência conflituosa, vem sendo aceito de 

forma mais tranquila nos últimos anos.

O depoimento do padre Álvaro Mantovani no O depoimento do padre Álvaro Mantovani no 

vídeo as Congadas mostra como a Igreja 

Católica vem modernizando seu discurso de 

forma a promover a convivência ética 

e respeitosa entre ritos de origens diferentes. 

Sugestões de Atividades 

Discutir estratégias que promovam a convivência 

ética e respeitosa entre as religiões.

Habilidades

Manifestações religiosas - Lideranças religiosas.

    Campo de atuação

Ensino Religioso

27

Mestre de moçambique

As Congadas

Padre da Igreja Católica

https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/


BNCC

Geografia

 EF01GE02

 EF02GE02

 EF02GE05

 EF03GE02

 EF04GE01

 EF09GE01

  EF09GE03



Cavalhada

Exibir o vídeo da Dança do Sabão e explicitar que é 

brincadeira coletiva típica de uma determinada 

festa (Festa do Divino) e de uma determinada 

região (Vale do Paraíba – SP). 

A dança pode ser utilizada tanto na aprendizagem 

da lateralidade e espacialidade 

(componentes fundamentais para esta fase da (componentes fundamentais para esta fase da 

criança e para a aprendizagem em Geografia) como 

para a aprendizagem cartográfica. 

 

Dança do sabão 

Sugestões de Atividades 

Identificar as características dos jogos 

e brincadeiras de diferentes épocas e lugares 

significasignifica, entre outras coisas, distinguir espaços 

abertos e fechados, jogos individuais e coletivos, 

materiais utilizados na produção dos brinquedos, 

nível tecnológico etc. do passado e do presente, e 

de lugares distintos. A habilidade pressupõe que 

o aluno possa narrar e descrever os jogos 

e as brincadeiras de seu cotidiano e de outros 

lugares no presente e ouvir os mais velhos sobre lugares no presente e ouvir os mais velhos sobre 

jogos e brincadeiras do passado, fazendo 

comparações. 

 

Comentário

Maracatu

Identificar semelhanças e diferenças entre 

jogos e brincadeiras de diferentes épocas 

e lugares.

Habilidade

Geografia

28

Dança da fita

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/38a/


Enfeitar a cidade para a festa

Sugestões de Atividades 

Comentário

Comparar costumes e tradições de diferentes 

populações inseridas no bairro ou comunidade 

em que vive, reconhecendo a importância do 

respeito às diferenças.

Habilidade

Geografia

29

Altar no Império do Divino

Feijão preto para Afogado



Espera-se que o aluno perceba que a identidade 

cultural se expressa nos modos de vida, 

nos hábitos, costumes, tradições, enfim, no próprio 

jeito de viver e nas relações que as pessoas 

estabelecem com o meioestabelecem com o meio. É possível considerar um 

resgate histórico do lugar a partir das fotografias, 

das entrevistas com moradores, além de registros e 

memórias contadas pelos moradores mais antigos 

da cidade de São Luiz do Paraitinga.

Afogado (2015)Afogado (1960)

Sugestões de Atividades 

Nesta habilidade, espera-se que o aluno possa 

reconhecer, identificar e listar, por meio 

de imagens das cidades, bairros e até mesmo da 

escola em diferentes épocas, as mudanças 

e permanências que o tempo trouxe 

às paisagens, identificando quais alterações 

foram feitas, o seu porquê e quais fatores 

contribuíram para essa mudançacontribuíram para essa mudança.

Comentário

Analisar mudanças e permanências, 

comparando imagens de um mesmo lugar em 

diferentes tempos.

Habilidade

Geografia

30

Folia do Divino (1994)

Folia do Divino (2020)



Sugestões de Atividades 

Identificar a contribuição cultural dos diferentes 

grupos sociais existentes no lugar de vivência 

significa levantar as origens da comunidade 

local, bem como reconhecer e descrever 

a importância que os diferentes grupos têm para 

a formação sócio-cultural-econômica da região, 

identificando sua miscigenação cultural a partir identificando sua miscigenação cultural a partir 

dessas descobertas.

 

Comentário

Identificar, em seus lugares de vivência, marcas 

de contribuição cultural e econômica de grupos 

de diferentes origens.

Habilidade

Geografia

31

Texto “A Origem do Afogado”

Vivendo a Novena

As Congadas

https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/afogado/1/Extras/08/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/igreja/1/


Daminha do Divino

Dançando pela Fé

Sugestões de Atividades 

Esta habilidade consiste em que o aluno 

selecione, com os colegas e o professor, 

elementos das culturas indígenas, 

afro-brasileiras, de outras regiões do país, 

latino-americanaslatino-americanas, europeias, asiáticas etc. que 

participam do cotidiano das famílias e da escola 

(como em hábitos ou comidas típicas, por 

exemplo), e que são parte da cultural local, 

regional e brasileiraregional e brasileira. Para isso, deve levantar as 

origens das famílias, de grupos sociais presentes 

no bairro de entorno da escola e os principais 

grupos formadores da cidade e de outras regiões, 

identificar os grupos constituintes da formação 

populacional do Brasil, relacionando-os aos 

fluxos migratórios, bem como reconhecer 

a contribuição que cada um trouxe para a cultura a contribuição que cada um trouxe para a cultura 

e para os hábitos e costumes locais.

Comentário

Selecionar, em seus lugares de vivência e em 

suas histórias familiares e/ou da comunidade, 

elementos de distintas culturas (indígenas, 

afro-brasileiras, de outras regiões do país, 

latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), 

valorizando o que é próprio em cada uma delas valorizando o que é próprio em cada uma delas 

e sua contribuição para a formação da cultura 

local, regional e brasileira.

Habilidade
Geografia

32

https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/pentecostes/0/Videos/40a/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/praca/0/Videos/29l/


Estande de grupo de congada 
    (sincretismo)

Estandarte de grupo de Congada 
    (sincretismo)

Estande de grupo de congada 
    (sincretismo)

Sugestões de Atividades 

Esta habilidade diz respeito a compreender e 

avaliar criticamente a hegemonia europeia. O 

continente europeu teve papel preponderante 

na organização do mundo contemporâneo, com 

relevante atuação na Guerra Fria 

e nos momentos posteriores. 

Espera-se que o aluno possa analisar 

a reestruturação da economia global após os a reestruturação da economia global após os 

anos 1980, da organização toyotista da produção 

e da organização da economia atual (que inclui 

blocos econômicos, hegemonia compartilhada e 

domínio do capital financeiro), a fim 

de reconhecer o percurso do continente europeu de reconhecer o percurso do continente europeu 

diante das adversidades de conflitos, guerras e 

disputas e sua influência cultural.

 

Comentário

Analisar criticamente de que forma 

a hegemonia europeia foi exercida em várias

 regiões do planeta, notadamente em situações 

de conflito, intervenções militares e/ou 

influência cultural em diferentes tempos 

e lugares.

Habilidade

Geografia

33

As Congadas As Cavalhadas

https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/cavalhada/0/


Tendo como referência a busca pela hegemonia do 

poder por potências europeias, desenvolvida nas 

habilidades anteriores, é possível pedir para que o 

aluno identifique as diferenças entre os grupos 

existentes, com manifestações culturais distintas e 

minorias étnicas. 

Muitas minorias sofrem exclusão social, 

desigualdadedesigualdade, preconceito e discriminação e tais 

desigualdades sociais podem causar hostilidades 

entre setores de uma sociedade. 

Esta habilidade é uma oportunidade 

de compreender a multiplicidade cultural na escala 

mundial e defender o princípio do respeito 

às diferençasàs diferenças. Ela favorece o desenvolvimento das 

competências gerais 3, 9 e 10 da BNCC, 

relacionadas, respectivamente, à empatia, 

à cooperação e à responsabilidade e cidadania. Na 

exposição virtual Caminhos do Divino, há muitas 

imagens e depoimentos que falam sobre

 a discriminação dessas minorias e sobre os ajustes  a discriminação dessas minorias e sobre os ajustes 

culturais que foram fazendo ao longo do tempo 

para serem incluídos de forma mais fácil 

nas celebrações dessa data.

Sugestões de Atividades 

Nesta habilidade, espera-se que o aluno possa 

conhecer os diferentes grupos sociais 

e as manifestações culturais de cada um, a fim 

de reconhecer a multiplicidade cultural desses 

grupos em escala mundial e defender o princípio 

do respeito às diferenças. Grupos étnicos 

e raciais cujos membros podem vir a sofrer 

qualquer tipo de discriminação são chamados de qualquer tipo de discriminação são chamados de 

minorias. O termo “minoria” está associado 

a fatores sociais e não ao número de pessoas que 

constitui um segmento da sociedade.

 

Comentário

Identificar diferentes manifestações culturais 

de minorias étnicas como forma de 

compreender a multiplicidade cultural na 

escala mundial, defendendo o princípio do 

respeito às diferenças.

Habilidade

Geografia

34

Congada

Congada

Jongo



BNCC

História

 EF01HI01

 EF01HI05

 EF02HI03

 EF01HI05

 EF02HI08

 EF03HI02

 EF03HI04

 EF05HI04

 EF05HI10

 EF07HI13

 EF08HI22

 EF09HI08



Festa da Alegria

Dedicação de uma vida

Alvorada na janela

Daminha do Divino

Sugestões de Atividades 

Espera-se que o aluno recorde e organize suas 

lembranças pessoais e também as de sua 

família, escola, vizinhos, enfim, 

de sua comunidade, para identificar aspectos do 

seu crescimento, isto é, recordar fatos mais 

marcantes, ouvir histórias, observar fotografias e 

fazer comparações. Além de identificar, 

a habilidade demandaa habilidade demanda, também, organizar, 

selecionar, comparar e sequenciar informações. 

Dessa maneira, a consciência de si e a percepção 

de um passado pessoal aproximam o aluno da 

noção de temporalidade, cuja compreensão é 

uma competência específica da História 

(Competência Específica 2).

 

Comentário

Identificar aspectos do seu crescimento por 

meio do registro das lembranças particulares 

ou de lembranças dos membros de sua família 

e/ou de sua comunidade.

O trabalho com a noção de tempo passado 

ganha mais significado se contar com 

a participação da família e membros idosos da a participação da família e membros idosos da 

comunidade. A busca de informações sobre o 

próprio passado suscita perguntas – o que? 

quando? como? – cujas respostas dão sentido à 

informação adquirida e reforçam as habilidades 

de identificar, organizar, selecionar, comparar e 

sequenciar.

Os alunos podem ser estimulados a ouvir Os alunos podem ser estimulados a ouvir 

depoimentos de pessoas mais velhas da 

comunidade e, posteriormente, podem ser 

estimulados a coletar histórias das pessoas 

mais velhas da sua própria família. 

Habilidade

História

35

https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/praca/0/Videos/29s/
https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/40e/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/pentecostes/0/Videos/40a/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/1/Videos/40b4/


Moçambique

Congadas

Dança do Sabão

Jongo caboclo

Dança de São Gonçalo

Sugestões de Atividades 

Comentário

Identificar semelhanças e diferenças entre

jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e 

lugares.

Habilidade

História

36

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/38g/
https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/38f/
https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/38c/
https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/24b/
https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/38a/


Sugestões de Atividades 

Selecionar implica em escolher entre diversas 

opções e de acordo com certos critérios. Neste 

caso, a escolha envolve subjetividades: 

lembranças, percepção de mudança 

e pertencimentoe pertencimento. Trata-se de conectar tempo 

(memória e mudança) e espaço (pertencimento). 

O aluno deve se fazer certas questões que podem 

levar a essa compreensão, como: 

Comentário

Selecionar situações cotidianas que remetam à 

percepção de mudança, pertencimento 

e memória.

Habilidade

História

37

https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/1/Galerias/50a/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/cavalhada/0/Galerias/50e/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/afogado/2/Galerias/50d/


Cartão postal

Sugestões de Atividades 

Esta habilidade consiste em procurar e reunir as 

histórias familiares e/ou da comunidade a partir 

das informações coletadas em diferentes fontes, 

como relatos orais, fotografias, objetos, notas em 

jornais ou mensagens em redes sociais etc. 

A habilidade exige do aluno coletaA habilidade exige do aluno coletar, selecionar e 

organizar as informações que ele encontrou para 

depois juntá-las em um só lugar.

 

Comentário

Compilar histórias da família e/ou 

da comunidade registradas em diferentes 

fontes.

Habilidade

História

38

Depoimentos

Galeria de fotos

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/praca/0/


Documentos

Relato real

Fotos antigas

Sugestões de Atividades 

Comentário

Selecionar, por meio da consulta de fontes de 

diferentes naturezas, e registrar 

acontecimentos ocorridos ao longo do tempo 

na cidade ou região em que vive.

Habilidade

História

39

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/0/Extras/46/


Casario de São Luiz do Paraitinga

Dança de São Gonçalo

Congada de Santa Efigênia

Sugestões de Atividades 

Esta habilidade consiste em pesquisar, 

reconhecer e indicar quais são os patrimônios 

históricos e culturais da cidade de vivência do 

aluno. A discussão em torno do porquê de serem 

considerados patrimônios implica em inferir, 

explicar e argumentar, baseando-se 

em informações culturaisem informações culturais, sociais e políticas a 

respeito deles.

 

Comentário

Identificar os patrimônios históricos e culturais 

de sua cidade ou região e discutir as razões 

culturais, sociais e políticas para que assim 

sejam considerados.

Habilidade

História

40

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/


Sugestões de Atividades 

Com esta habilidade, deve-se entender o que é 

cidadania e relacioná-la com o respeito às 

diferenças sociais, culturais e aos direitos 

humanos. Deve-se compreender que a cidadania 

é a condição de quem vive em sociedade como 

participante dela (por isso, o cidadão tem 

direitos) e como membro que aceita as regras direitos) e como membro que aceita as regras 

(por isso, tem deveres).

 

Comentário

Associar a noção de cidadania com 

os princípios de respeito à diversidade, 

à pluralidade e aos direitos humanos.

Habilidade

História

Jongo caboclo

Congadas

As Congadas

Congadas 41

https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/


Casario histórico de São Luiz do Paraitinga

Tradições e Modernidade

Sugestões de Atividades 

O Brasil possui uma lista bastante extensa 

de patrimônios materiais e imateriais 

e é importante que os alunos aprendam 

a conhecer, valorizar e preservar esses 

patrimônios.

Comentário

Inventariar os patrimônios materiais 

e imateriais da humanidade e analisar 

mudanças e permanências desses patrimônios 

ao longo do tempo.

Habilidade

História

42Cavalhadas antigamente e atualmente

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/47/


Sugestões de Atividades 

A habilidade consiste em examinar o comércio 

atlântico realizado pelos europeus (portugueses, 

espanhóis, ingleses, holandeses e franceses) com 

a América e a África, identificando os objetivos 

mercantis, o papel do Estado no controle 

do comércio e da colonizaçãodo comércio e da colonização, a circulação de 

mercadorias, o comércio escravo, a exploração 

das colônias e as disputas entre nações europeias 

decorrentes do domínio do comércio atlântico.

 

Comentário

Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas 

mercantis visando ao domínio no mundo 

atlântico.

Habilidade

História

43

As CongadasA origem das congadas

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/Videos/24/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/


Símbolo do Divino

Sugestões de Atividades 

A habilidade consiste em compreender e debater 

sobre a diversificada produção cultural 

do período imperial no bojo da formação do 

nacionalismo e das identidades brasileiras. 

Estende-se às obras e festejos populares que 

traziam em si conjuntos de valores negros, 

indígenas e portugueses.

 

Comentário

Discutir o papel das culturas letradas, 

não letradas e das artes na produção das 

identidades no Brasil do século XIX.

Habilidade

História

44Cavalhada

Congada

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/


Sugestões de Atividades 

Comentário

Identificar as transformações ocorridas no 

debate sobre as questões da diversidade no 

Brasil durante o século XX e compreender o 

significado das mudanças de abordagem em 

relação ao tema.

Habilidade

História

45



Sugestões de Atividades 

História

46

   Divino na sua casa
(Tradição de origem europeia)

  A origem das Congadas
(Tradição de origem africana)

Vídeo “Congadas”

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/
https://www.caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/1/ 
https://www.caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/congadas/0/


BNCC

Língua
Portuguesa

 EF03LP21

 EF03LP27

 EF04LP27

 EF35LP28



Teatro de rua

Na elaboração do currículo, convém

prever o trabalho contextualizado em 

projetos interdisciplinares que abordem 

temáticas relevantes para a comunidade 

local, como a conservação do patrimônio 

público, o repúdio ao preconceito, 

a valorização da cultura locala valorização da cultura local, entre

outros.  

Sugestões de Atividades 

Trata-se de uma habilidade que articula 

a produção de gêneros publicitários ao uso de 

recursos de persuasão apropriados e diz respeito 

a organizar as ideias e utilizar a criatividade para 

depois escrevê-las. A habilidade pode ser 

desmembrada para incluir a análise dos gênerosdesmembrada para incluir a análise dos gêneros, 

o estudo dos recursos de persuasão e outros 

aspectos relacionados à característica 

multimodal dos textos desses gêneros. 

Comentário

Produzir anúncios publicitários, textos 

de campanhas de conscientização, observando 

os recursos de persuasão utilizados nos textos 

publicitários e de propaganda (cores, imagens, 

slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, 

tamanho e tipo de letras, diagramação). 

Habilidade

Língua Portuguesa

47

https://www.caminhosdodivino.com.br/#/


Contador de histórias

Sugestões de Atividades 

Trata-se de habilidade que envolve a leitura e 

compreensão do texto a ser recitado, para que o 

aluno, conhecendo os efeitos de sentido em jogo, 

possa ler/recitar/cantar com maior fluência, 

ritmo e entonação adequada. 

Pode-se orientar, para além dos gêneros 

mencionados, estudos de textos poéticos da 

cultura local ou nacionalcultura local ou nacional, assim como aqueles 

referentes às culturas periféricas, especialmente 

os mais relevantes para as culturas locais.  

 

Comentário

Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, 

observando as rimas e obedecendo ao ritmo e à 

melodia. 

Habilidade

Língua Portuguesa
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Folia do Divino

Poesia do Divino

Outras brincadeiras do Pouso

https://caminhosdodivino.com.br/#/Videos/51/
https://caminhosdodivino.com.br/#/parada/diversoes/folia/2/Videos/38d/


Poesia do Divino

Podem ser propostas também 

habilidades que prevejam a colaboração, 

de modo a favorecer a ampliação da 

fluência dos estudantes. A progressão 

curricular pode ter como critério a 

complexidade dos textos e gêneros 

poéticospoéticos, o aspecto da declamação a ser 

focalizado (entonação; postura; fluência 

etc.), o planejamento ou a execução da 

atividade. 

Sugestões de Atividades 

Trata-se de habilidade que envolve leitura e

compreensão dos textos selecionados, para que o 

estudante, conhecendo os efeitos de sentido em 

jogo, possa ler/recitar/cantar com fluência, ritmo 

e entonação adequados. Sugere-se que a 

atividade esteja inserida em projeto/sequência atividade esteja inserida em projeto/sequência 

de estudo de textos nos gêneros citados para 

apresentação em sarau, slam etc. 

 

Comentário

Declamar poemas, com entonação, postura 

e interpretação adequadas.  

Habilidade

Folia do Divino

Língua Portuguesa

Teatro de rua
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https://caminhosdodivino.com.br/#/Videos/51/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/2/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/3/Extras/39/


Cartão postal

Declamação em praça pública

 Oração na Bíblia

Poesia do Divino

Podem ser propostas também atividades que 

demandem o trabalho em colaboração, de modo 

a favorecer o desenvolvimento da fluência 

e observação do ritmo entre os estudantes. 

 

Língua Portuguesa

Sugestões de Atividades 

Trata-se de habilidade que envolve a leitura e 

compreensão do texto a ser recitado, para que o 

aluno, conhecendo os efeitos de sentido em jogo, 

possa ler/recitar/cantar com maior fluência, 

ritmo e entonação adequada. 

Comentário

Identificar, em textos dramáticos, marcadores 

das falas das personagens e de cena.

Habilidade

50

https://caminhosdodivino.com.br/#/Videos/51/
https://caminhosdodivino.com.br/#/divino/folia/3/Extras/39/
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