
 
 
 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Ensino Religioso Matheus dos Santos Barbosa 2º A 05/10 a 08/12 1 aula semanal 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

O objetivo dos estudos em Ensino religioso é ampliar a cultura religiosa, promover a reflexão e incentivar o desenvolvimento pessoal. 
Eles também focalizam a escolha de valores positivos; a vida e os ensinos de Jesus Cristo; o amor de Deus pela humanidade, no 
contexto do conflito entre o bem e o mal e, por fim, a importância da espiritualidade na vida humana.  

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Reconhecer a importância social, moral e espiritual a partir do sexto mandamento do decálogo. 

• Experimentar mudanças em suas condutas a partir das orientações gerais do decálogo bíblico. 

• Traçar um nova perspectiva em seus relacionamentos pessoais através das ideias apresentadas nos dez mandamentos. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Através da absorção intensa do conteúdo bíblico o estudante enraizará as verdades contidas nas sagradas 
escrituras, em especial nos dez mandamentos; com ele verá como é possível ter uma vida melhor. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

05/10 a 09/10 - Introdução ao 4º Bimestre; 
“VIDA EM COMUNIDADE” 
Capítulo 01: Respeito à família  
- Como melhorar o relacionamento em 
casa 

- Vídeo aula explicativa abordando o conteúdo com suas 
especificidades; 
- Tarefa 01: Exercícios de 01 a 06- Módulo 04 

12/10 a 16/10 DESCANSO PROGRAMADO  

19/10 a 23/10 - Trabalho Avaliativo 1 Covid-19 (4,0). - Revisão dos conteúdos; 
- Aplicação e correção do trabalho. 
 

26/10 a 30/10 Capítulo 02:  A vida em primeiro lugar 
Capítulo 03: Sexo na hora certa 
 

- Vídeo aula explicativa abordando o conteúdo com suas 
especificidades/ textos para a compreensão e aprofundamento. 
- Tarefa 02: Exercícios de 07 a 17- Módulo 04 
 

02/11 a 06/11 Capítulo 04: Roubar é uma roubada 
 

- Vídeo aula explicativa abordando o conteúdo com suas 
especificidades/ textos para a compreensão e aprofundamento. 
- Tarefa 03: Exercícios de 18 a 22- Módulo 04 
 

09/11 a 13/11 Capítulo 05: Rumores que destroem 
Capítulo 06: Origem das contendas 

- Vídeo aula explicativa abordando o conteúdo com suas 
especificidades/ textos para a compreensão e aprofundamento. 
- Tarefa 04: Exercícios de 23 a 33- Módulo 04 
 

16/11 a 20/11 - Trabalho Avaliativo 2 Covid-19 (4,0).  - Revisão dos conteúdos; 
- Aplicação e correção do trabalho. 
 

23/11 a 27/11 Revisão Geral dos conceitos - Aula com objetivo de revisão de conteúdos através dos recursos de 
vídeo, imagens, músicas e leituras. 
 

30/11 a 04/12 - Reavaliação Covid-19- 4º Bimestre 
(4,0) 

- Revisão dos conteúdos através de um mapa de conceitos; 
- Aplicação e correção da reavaliação. 
 

07/12 a 11/12 Fechamento dos conteúdos do Bimestre Fechamento de conteúdos e notas. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

Trabalho 1 Covid 19 – 4º Bim - Valor: 4,0 – Conteúdo: - Capítulos – 01 “Respeito à família” / - Módulo 04. 
Trabalho 2 Covid 19 – 4º Bim - Valor: 4,0 – Conteúdo: - Capítulos – 02 “A vida em primeiro lugar” / 03 “Sexo na hora 
certa” / 04 “Roubar é uma roubada” / 05 “Rumores que destroem” / 06 “Origem das contendas” – Módulo 04. 
 
Tarefas Covid 19 – 4º Bim – Valor: 2,0  
 
Reavaliação Covid 19 – 4º Bim – Valor: 4,0 – Conteúdo: - Módulo 04- “Vida em comunidade”  

 
 

 

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE 

Muito Além do Ensino  
    


