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06 e 09/11 

e durante o 

bimestre 

Atividades 

(AT1) 

10 Exercícios da unidade 4 

do livro didático e 

atividade avaliativa do 

livro paradidático “Fé é a 

Vitória” 

Atividades dos capítulos 13-16 do livro didático (4,0 pontos). Realizadas 

durante o bimestre. 

Atividade avaliativa do livro paradidático “Fé é a Vitória” (6,0 pontos). Será 

realizada nos dias 06 e 09 de novembro. 

Mais detalhes abaixo desta tabela 

04/12 Prova Bimestral 

(PR1) 

10 Capítulos 13 e 14 do livro 

didático. 

Livro de ensino Religioso e anotações no caderno. 

10-13/12 Recuperação 

(RC) 

10 Livro paradidático + 

unidade 4 do livro didático 

Livro de ensino Religioso, anotações no caderno e livro paradidático. 

Sobre as atividades do livro didático de Ensino Religioso: 

• O aluno deve realizar as atividades propostas pelo professor dos capítulos 13, 14, 15 e 16. As atividades de cada capítulo do livro didático valerão até 1,0 (totalizando 4,0 pontos) 

Sobre a atividade avaliativa do livro paradidático “Fé é a vitória” 

• Consistirá na elaboração de um resumo ilustrado. Cada um dos 12 capítulos do livro deve ser representado em uma imagem e, a trás da imagem, deve haver um resumo dele que inclua o que 

aconteceu na história no respectivo capítulo e pelo menos uma lição (aprendizado) que o autor tenha apresentado no texto.  

• Deve haver coerência entre o conteúdo do capítulo, a imagem, o resumo e a lição aprendida.  

Essa atividade será realizada em grupos de quatro a seis alunos em sala de aula nos dias 06 e 09 de novembro. 

• Não há necessidade dos alunos reunirem-se fora da escola ou do horário de aulas para realizar essa atividade.  

• O resultado final do trabalho do grupo (o resumo) será avaliado por capítulo com os seguintes critérios: qualidade da ilustração (levando em conta as potencialidades do aluno); qualidade do 

resumo; pertinência da lição apresentada; coerência entre capítulo, ilustração, resumo e lição e; criatividade.  

• O valor total da atividade é de 6,0 pontos. (Meio ponto por capítulo). 

• Os alunos devem trazer de casa o material necessário para a execução da atividade na data proposta (folhas de A4 ou A5, láp is pretos, lápis de cor, etc.). 
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