
 
 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 1º Bimestre - 2020 
 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

John Ederson                                                                   Ensino Religioso                                                                9° Ano 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 

Objetivo do Instrumento: 
1 – Lapbook, sua história  Extrair do aluno o conceito que sua história de vida, é importante para sociedade. Entender que na vida sempre 

teremos obstáculos, mas com Cristo Jesus é possível superar todas as coisas.  

2 – Propaganda, Slogan  Ratificar que sem o batismo é impossível entrar no reino de Deus. Lembrar que temos o exemplo de Jesus Cristo a 

ser seguido sendo batizado no Rio Jordão para uma nova vida.  

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.: 

 

Lapbook 

 

Giro de 180º graus. 

O aluno deve ser criativo e ter bom senso em sua 

história de vida, mostrando que é possivél superar 

os obstáculo que aparecem pelo meio do 

caminho. 

Obs: Cuidado com informações desnecessárias. 

O trabalho deve conter início, meio e fim, 

contendo as seguintes informações: Seu nome, 

nome das pessoas envolvidas, ano que 

aconteceu o fato, e como fez para supera-lo, 

 

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! 



também deve ter organização, visão, e ideias 

coerentes, e acima de tudo use a criatividade! 

Utilizar os seguintes materiais: 

Folha A3, cartolina, tinta, cola, tesoura, folhas 

coloridas, papel contact e outros.  

 

Propaganda, 

Slogan  

 

Batismo 

Criar, elaborar ou desenhar um Slogan com o 

nome batismo, uma frase curta que seja fácil de 

ser lembrada, algo que possa impactar.  

Usar: Folha A3, cartolina, tinta, cola, tesoura, folhas 

coloridas, papel contact, canetinhas coloridas e 

outros.  

Seja criativo! 

 

2,5 

 

10/02 

 

02/04 

 

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 Rota Errada. Avaliação com questões múltipla escolha, individual e sem 

consulta. 

10,0 

P2 Atividade Avaliativa – Explicar cada frase da oração do 

Pai Nosso, página 27. Ler Mateus 6. 

Individual e com consulta, será realizada em sala de aula. 10,0 

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

Desenvolvimento: 
 

• LAPBOOK. Um lapbook é usado para criar                  ̕                          SLOGAN. É expressão concisa, fácil de lembrar. 

uma coleção de mini livros (mini books) e atividades  

que podem ser postos dentro de uma pasta de papéis. 

 

 

 

 
 

 

Giro de 180º graus 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://pedrinhasazuis.blogspot.com/2014/06/lapbook.html&psig=AOvVaw3S2--D1OubTUuOMwjGseOH&ust=1581730552003000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjP4Nbzz-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://medium.com/rta902/just-do-it-the-nike-way-cf3f969dddd5&psig=AOvVaw2blJRAM56C7JG2Nm92SdrD&ust=1581733518489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiPrKb_z-cCFQAAAAAdAAAAABAR

