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ATIVIDADE 1 – Religião 

 

RITOS E RITUAIS NA VIDA DAS PESSOAS 

(Diná Raquel D. da Costa) 

 

Os ritos religiosos são gestos sagrados simbólicos. Os rituais ou cerimônias são uma série de ritos. 

Existem os rituais litúrgicos, como a missa, o culto, as reuniões de oração ou meditação. 

Por meio dos rituais de passagem as pessoas celebram mudanças de uma fase da vida para outra. 

O batismo, o casamento, a comemoração do nascimento de bebês, a cerimônia de iniciação dos 

jovens à vida adulta, são alguns exemplos de rituais de passagem. 

 

 Há também rituais os rituais comemorativos ou festivos: Natal, Páscoa, Corpus Christi, 

Caminhada para Jesus no dia da Bíblia, Diwali — festa das luzes no Hinduísmo, nascimento de 

Buda que é a festa das flores e outras comemorações existentes nas diversas tradições. 
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ATIVIDADE 2 – Arte (Música): 

Você sabe o que é percussão corporal? Percussão corporal é o ato de percutir utilizando 

apenas o corpo para gerar sons, ou seja, o corpo como instrumento musical.  

Algumas possibilidades para produzir esses sons são: palmas, pés, coxas, barriga, peito, 

movimentos corporais combinados com canto ou vocalização, dentre outras. 

Agora vamos experimentar os sons do nosso corpo? Repita algumas vezes o exercício 

abaixo seguindo os comandos, por exemplo, nas vezes que aparecer ‘’tum’’ bata os pés no chão, nas 

vezes que aparecer ‘’taka’’ bata as mãos nas pernas, quando aparecer ‘’toko’’ bata as mãos no peito 

e assim por diante...  

 

 

ATIVIDADE 3 – Educação Física: 

BASQUETE DE SOPRO 

Material necessário: 

 Uma mesa; 

 4 copos plásticos ou potes; 

 Uma bolinha ou tampinha; 

 Fita adesiva. 

 

Como fazer: Para iniciar o jogo prenda os copos ou potes nos quatro cantos da mesa. O objetivo é 

conduzir a bolinha com sopros até os copos que serão cestas de basquete. Estabeleça regras, como 

por exemplo, três sopros para cada tentativa de acerto. Bom jogo!  


