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SISTEMÁTICA 
PLANO DE ENSINO BIMESTRAL 

2º Bimestre/2019 
 

Disciplina: Ensino Religioso                                                        Série/Turma: 6 ano B 
Professor (a): Silmara                                                                        Ano:  2019 
 
1. Conteúdo programático do Bimestre 
Honestidade, Lealdade, Humildade e Coragem.  
 
2. Objetivo geral do Bimestre 
Refletir sobre os desafios interiores que temos que enfrentar em um mundo conturbado. 
 
3. Objetivos específicos do Bimestre 
Conhecer e reconhecer o preço da desonestidade. 
Refletir sobre a lealdade acima de tudo. 
Aplicar conhecimentos sobre principio da humildade. 
Analisar sobre a vida do personagem Josué como um homem de coragem.  
 
4. Metodologia 
Vídeos, filmes, discussão e trabalhos em grupo, questionário no caderno, estudos usando a bíblia, 
música, oração, livro didático, dramatizações, peças e resumos. 
 
5. Tarefa de Casa: 
As tarefas serão feitas no caderno ou no livro, seguindo o cronograma de aulas e conteúdos 
propostos, a fim de sistematizar o que foi aprendido ao longo do bimestre. As tarefas são um 
complemento para o aprendizado, e por ser complemento, complementam também as notas. 
 
6. Avaliação –  
Av2- Data:                                                      Valor – 6.0 
Conteúdo: Questões mistas dos capítulos 1,2,3 e 4  do livro didático religioso. 
 
Trabalho1-Tb1 –  Desenvolvendo a honestidade e lealdade. 
Tb1- Data:                                                    Valor – 2,0 
Detalhamento da Atividade: Em grupo entrevistar alguns profissionais do colégio como (monitoria, 
conservação, coordenação/ orientação e diretoria/ vice-diretoria, com um questionário fornecido pelo 
professor (a). 
Critérios de correção: Ortografia, desenvolvimento das respostas e coesão e coerência.   
 
Trabalho2 – Tb2-  Desenvolvendo a humidade e coragem.  
Tb2- Data:                                                       Valor – 2.0 
Detalhamento da Atividade: Em grupo os alunos irão pesquisar imagens , títulos às imagens 
pesquisadas e frases que demonstrem humildade e coragem e com elas farão um painel em 
cartolina, a fim de expor para os colegas. 
Critérios de correção: Criatividade na elaboração do cartaz, coesão e coerência, cartolina com 
margem.  
 
 
 


