Alegria de viver,
Amor ao próximo,
Justiça e
Esperança

Contato
Recomendamos que entre em contato
diretamente com a professora ou o professor de
religião do seu filho ou da sua filha.
A Igreja Evangélica Reformada e a Igreja Católica
Romana estão conjuntamente responsáveis pela
educação religiosa e são elas também que
financiam.
A Reitoria da Educação Religiosa está a disposição
para responder todas as perguntas e esclarecer
todos as dúvidas. Para maiores informações
consultar a página na Internet.
Rektorate für Religionsunterricht

Primeira Comunhão,
Santa Ceia
Para as crianças que estão escritas na Igreja,
a educação religiosa na Escola é a base para a
formação religiosa que terá nas suas paróquias
e comunidades.
No terceiro ano escolar as crianças de confissão
católica se preparam para a Primeira Comunhão.
As crianças da Igreja Evangélica Reformada
se preparam para a Celebração da Santa Ceia.
Para essas preparações são as paróquias ou
as comunidades que entrarão em contato
diretamente.

Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt
Lindenberg 12
CH-4058 Basel
Tel: 061 690 28 20
rektorat@erk-bs.ch
www.erk-bs.ch
Römisch-katholische Kirche Basel-Stadt
Lindenberg 12
CH-4058 Basel
Tel: 061 690 28 80
ru@rkk-bs.ch
www.rkk-bs.ch

Aula de
Religião

Queridos Pais

Objetivos

A sua filha/seu filho começará em breve a escola
primária e assim um novo espaço vital. Alí
encontrará amigos e amigas e aprenderá com
responsabilidade as matérias escolares.

do Ensino Religioso:
• Transmitir conhecimentos religiosos básicos
sobre a religião cristã nas suas denominações
e sua relação com outras religiões.

No programa escolar faz parte a educação
religiosa, onde se oferece um espaço para
perguntas sobre o sentido da vida e sobre Deus.
São os pais que decidem se os filhos participam
do ensino religioso.

• Contribuir de forma essencial para a formação
cultural. (aprofundamento da cultura cristã
européia).
• Colaborar para o desenvolvimento dos valores
cristãos no Ocidente.

As aulas de Ensino Religioso começa na 1ª Série
e termina na 6ª Série. Os professores do Ensino
Religioso contam com o vosso apoio para que
as aulas sejam frutuosas.

• Auxiliar no desenvolmento da Identidade e
capacitar as pessoas para uma vida
independente e responsável (colaborar para o
espírito de confiança, responsabilidade e
humanitário).

Todas as alunas e os alunos podem participar
do Ensino Religioso independente da confissão
ou da religião que pertençam.

• Fomentar a expressão religiosa.

Conteúdo
• Conhecer as pessoas mundialmente famosas e
as histórias da Bíblia de Abraão, Miriam e Moisés
passando pelos profetas até Jesus e Paulo.
• Experimentar os costumes, tradições e cantos
do Natal e da Páscoa.
• Praticar os valores como lealdade, responsabilidade, caridade e justiça.
• Promover o respeito pelo próximo de outras
religiões.

Religião forma
A fé sustenta.

• Visitar igrejas, sinagogas e mesquitas.
• Aprender a viver o silêncio e saber escutar a si
mesmo.
• Trabalhos manuais, cantas, pintar, falar, jogar,
ouvir...

O currículo e mais informações se
encontram na: www.rpz-basel.ch.

