
 COLÉGIO SANTO ANTÔNIO – Duque de Caxias, ______/____/______.                  

NOME:____________________________________________________________ Nº______ 5º ano ______. 

 

ENSINO RELIGIOSO  

Atividades complementares  

 

1. Com base em nossas conversas em sala de aula, defina preconceito. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Devemos olhar para os que nos cercam com compreensão e com base no amor de Deus, que pode transformar 

os inimigos em amigos. Com base nisso, leia a passagem bíblica de Provérbios 16:7 e copie-a abaixo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Agora explique, com suas palavras, o que você entendeu sobre esta passagem bíblica. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Deus não diferencia as pessoas, pois para Ele somos todos iguais. Deus trata todos com igualdade. Nós 

também devemos agir assim? Explique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Pinte a alternativa mais adequada quando se pensa no amor de Deus. 
  

                               Todos somos iguais.                                              Todos somos diferentes. 
 

5. Complete a cruzadinha a seguir. Faça com atenção! 
 

1- A Quaresma dura quantos dias? 

2 – Uma das atitudes que devemos ter durante a Quaresma é o... 

3 – A Quaresma começa na Quarta-feira de... 

4 – Onde Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando? 

5 – A confissão, penitência ou reconciliação é o sacramento que nos reconcilia com... 

6 – A ressurreição de Jesus é comemorada no domingo de... 

7 – Na Quarta-feira de cinzas recebemos as cinzas na nossa testa para reconhecer que somos... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. O cartaz da Campanha da Fraternidade 2020 apresenta, ao fundo, o Pelourinho, lugar urbano muito conhecido 

da capital baiana e Santa Dulce cuidando das pessoas que estão ao seu redor. Na imagem a seguir, desenhe um 

lugar que represente um local próximo de você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Por que podemos afirmar que Deus é amor? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Com relação a Campanha da Fraternidade 2020, escreva o 
 

a) tema: ________________________________________________________________________________ 

 

b) lema: ________________________________________________________________________________ 

 

c) objetivo:______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. A Campanha da Fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) no período da Quaresma. Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade 

em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. Pensando 

nisso e no problema que nosso país enfrenta atualmente com o Coronavírus (COVID-19), explique de que maneira 

você pode contribuir para a prevenção desta doença. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Cuide-se e aproveite para manter sua rotina de estudos. Nos vemos em breve! 


