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Instrumento
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Objeto de conhecimento

Série: 2º EM
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Habilidade a desenvolver

Critérios de Avaliação e
Peso

H1.1. Entender o que é
pecado e que sua
consequência é a separação
do ser humano do Criador.

Trabalho individual e
interdisciplinar,
abrangendo também a
disciplina de Filosofia.
Contendo capa e
Conclusão.

Trabalho (TB1)
1ª Data: 04/03
2ª Data: 11/03
(haverá
decréscimo de
nota para quem
entregar nesta
segunda data)

Atividade (AT1)
Ao Longo do
Bimestre
Avaliação (AV)
18/03

Processo de
Recuperação
01/04

Pesquisa sobre a situação política
da Síria.




Atividades da apostila. 8,0
pontos.
Frequência e
comportamento em sala de
aula. 2,0 pontos.

Atividades da apostila.
Frequência e
comportamento em
sala de aula.

Módulo 9 – Filosofia Moral (pp. 2
– 9) e Módulo 10 A Prática da
Virtude (pp. 10 – 16).

Módulo 9 – Filosofia Moral (pp. 2
– 9) e Módulo 10 A Prática da
Virtude (pp. 10 – 16).

Habilidades descritas na
avaliação

Habilidades descritas na
avaliação

Avaliação com questões
dissertativas e de múltipla
escolha, individual e sem
consulta. Pontuação
Máxima 10,0
Avaliação com questões
dissertativas e de múltipla
escolha, individual e sem
consulta. Pontuação
Máxima 10,0
Não haverá kit de
recuperação.

ELABORAÇÃO:
 Trabalho

Tema: Pesquisa sobre a situação política da Síria.
Tipo de Trabalho: Individual
Material a ser utilizado: Folha almaço (manuscrito), mínimo de 4 páginas, contendo imagens.
Referências Bibliográficas: Pesquisa na internet, jornais e revistas.
Descrição do Trabalho: Trata-se de um trabalho interdisciplinar, que visa produzir no aluno reflexões a respeito da ordem
social (moral e ética), nos âmbitos político e religioso. Esta pesquisa deve conter os seguintes eixos:
 Contexto religioso.
 Contexto político.
 Uma solução para o conflito (reflexão do aluno)
Nota: De 0 a 10.0 pontos.
Obs.: Trabalhos, atividades da apostila e outras tarefas aplicadas pelo professor que forem entregues fora dos prazos
estipulados, ou em segunda data, terão decréscimo de nota.

