
 
 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 1º Bimestre - 2020 
 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

John Ederson                                                                   Ensino Religioso                                                                7° Ano 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 
 

Objetivo do Instrumento: 

1 – Presépio Desenvolver a oralidade e estimular a criatividade. Entender que por traz do surgimento do presépio   

existe um espírito natalino, um significado religioso e que celebra o nascimento do menino Jesus.  

2 – Criar um jogo com os discípulos Saber que os discípulos só foram bem-sucedidos porque trabalharam em equipe, eles criaram um 

esforço coletivo para resolver um problema. Autonomia, criatividade, responsabilidade e o empenho. 

3 – Lista de exercícios e Livro 

didático  

O sistema de lista de exercícios e livro didático foram criados com o objetivo de ajudar o aluno a fixar o 

conteúdo adquiridos durante o bimestre, se preparar para as provas e rever os conteúdos estudados. 

4 – Classe Bíblica Daniel Aprimorar o conhecimento da bíblia através das profecias do livro de Daniel, capacitar o aluno a ter 

uma visão equilibrada em relação ao futuro e se preparar para esse momento crucial da história. 
 

Instrumento: Assunto ou tema 

do trabalho 

Critérios Distribuição 

das Notas 

Data 

solicitada 

Data de 

entrega 

Obs.: 

 

Presépio 

 

Nascimento de 

Jesus 

 

Representar graficamente um presépio, 

uma pequena construção feita de 

madeira barro, louça, adesivos almofadas, 

arranjos, artesanato e outros materiais. 

Utilizar um desses recursos pedagógicos 

para melhor representar essa atividade. 

Presépio Artesanal. Presépio de Feltro. 

Presépio de Juta. Presépio de Madeira. 

Presépio Iluminado. Presépio Infantil. 

Seja criativo! 

 

2,5 

 

10 / 02 

 

09/03 

A entrega do 

trabalho após a 

data solicitada 

perderá 50% da 

nota. 

A regra acima será 

para todos os 

trabalhos! 

Deixar a exposição 

na escola. 



 

Criar um jogo 

 

Doze discípulos 

Desenvolver um jogo escolhendo um 

discípulo ou mais destacando sua vida e 

obra e a sua contribuição para pregação 

do evangelho, contento as seguintes 

informações: Nome do personagem, a 

idade, data de nascimento, profissão, 

como morreu, país de origem etc.  

Usar matérias como: Cartolina, folha A3, 

papel contact, cola, tesoura, feltro, biscuit, 

tinta, papelão, madeira, massa de 

modelar, EVA e etc.     

 

2,5 

 

10/02 

 

30/03 

 

 

Lista de 

exercícios e 

Livro didático 

 

Conteúdo do 

bimestre 

Participação, envolvimento e 

pontualidade na entrega da lista de 

exercícios e correção no livro didático 

de classe e casa. 

 

2,5 

Durante  

a aula e 

em casa 

Durante 

a aula e 

em casa 

 

 

 

Classe Bíblica 

Daniel  

 

Capítulos 1,2 e 3 

 

Participação e assiduidade.  

 

2,5 

 

Durante  

a aula 

Durante 

a aula 

 

  

 

 Nota Atribuída: 

Avaliação  Conteúdos  Procedimento Nota 

P1  Cap. 1 - E Deus visitou a terra.  Avaliação com questões múltipla escolha, individual 

sem consulta. 

10,0 

P2 Atividade avaliativa - O grande conflito em quadrinhos 

- Cristo e Satanás Ap. 12:7-9. 

Individual e com consulta, será realizada em sala de 

aula. 

10,0 

Média Final: (P1 + P2 + TB1 + TB2 + TB3 + TB4) / 3 
 

Desenvolvimento: 

• PRESÉPIO. O presépio é um importante símbolo do Natal. É uma representação singela do nascimento de Cristo e carrega o 

significado de humildade e da grandiosidade do momento. 

 

           

Presépio 
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