
 

COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO  
          

Professor (a) Disciplina: Ensino Religioso        Série: 8º A e B     Ano: 2020    1º bimestre 

Instrumento 
Avaliativo 

Objeto de conhecimento Habilidade a desenvolver 
Critérios de Avaliação e 

Peso 

Trabalho (TB1) 

1ª Data:  04/03 

2ª Data:  11/03 

 

A teoria do Design Inteligente. 

H1.4. Compreender que os da 
Terra foram criados à 

semelhança de Deus com o 
propósito de amá-lo e serem 
eternamente felizes ao lado 

dEle. 

Produção de um cartaz. 
Pesquisa, produção textual, 

criatividade. Trabalho em 
grupo, máximo de cinco 

pessoas. (10 pontos) 
 

 

Atividade (AT1) 

Ao Longo do 
Bimestre 

 Atividades do livro 
didático. 

 Nível de frequência e 
comportamento em sala de 
aula. 

 

 

 Atividades do livro. 
Visto. (2,0 pontos 
por capítulo. São 
4 capítulos 
totalizando 8,0 
pontos) 

 Frequência e 
comportamento 
(2,0 pontos) 

Avaliação (AV1) 

8° A – 16/03 

8° B – 18/03 

Unidade 1 – Desafio no 
Universo. Pp. 5 – 36. 

Habilidades descritas na 
avaliação 

Avaliação com questões 
dissertativas e de múltipla 
escolha, individual e sem 

consulta. Pontuação 
Máxima 10,0 

Processo de 
Recuperação 

8° A – 30/03 

8° B – 01/04 

Unidade 1 – Desafio no 
Universo. Pp. 5 – 36. 

Habilidades descritas na 
avaliação 

 
Avaliação com questões 

dissertativas e de múltipla 
escolha, individual e sem 

consulta. Pontuação 
Máxima 10,0 

 
Não haverá Kit de 

recuperação 
ELABORAÇÃO: 
 Trabalho – Trata-se de uma produção de cartaz, contendo uma pesquisa bibliográfica e ilustrada das personalidades acima 

citadas. 
Tema: A teoria do Design Inteligente 
Tipo de Trabalho: Produção de um cartaz. 
Material a ser utilizado: Cartolina. 
Referências Bibliográficas: “Livre” os alunos poderão fazer suas pesquisas em livros e através da internet. 
Descrição do Trabalho: No trabalho deve conter imagens, textos com curiosidades sobre a teoria do design inteligente. 
Criatividade e capricho serão itens importantes para a construção da nota. 

         Obs.: Trabalhos e atividades do livro didático entregues fora da data estipulada, terão decréscimo de pontuação. 

 


