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SISTEMÁTICA 
PLANO DE ENSINO BIMESTRAL 

2º Bimestre/2019 
Disciplina: Religião                                                                                         Série/Turma: 3ºEM 
Professor (a):   Mônica Stein Neto                                                                   Ano:  2019 
 
1. Conteúdo programático do Bimestre 
A ação de Deus na História 
Prática de adoração cristã 
 
2. Objetivo geral do Bimestre 
Reconhecer a importância da adoração na prática cristã. 
Analisar a ação divina na humanidade, conforme profetizado 
 
3. Objetivos específicos do Bimestre 
Interpretar profecias messiânicas e escatológicas. 
Diferenciar a atitude cristã da não cristã, em momentos de crise . 
Desenvolver capacidade de pesquisa bíblica e adoração. 
 
4. Metodologia 
Aula expositiva com a participação dos alunos 
Debate em classe 
Análise de situações e estudos teológicos da atualidade 
Exercícios e resumos 
 
5. Tarefa de Casa: 
Exercícios da apostila 
Pesquisa bíblica 
 
6. Avaliação –  
Av2-                                                       Valor – 10,0 
Conteúdo: módulo 2   
 
Trabalho1-Tb1 – Atividades da apostila 
Tb1- Data : Maio/2019                                                     Valor – 6,0 
Detalhamento da Atividade: Exercícios da apostila – módulo 2  
Critérios de correção: Atividade individual, feita com coerência de maneira legível. 
 
Trabalho2 – Tb2- Atividades diferenciadas- mini culto e adoração 
Tb2- Data : Maio de 2019                                                      Valor – 4,0 
Detalhamento da Atividade: Estudos bíblicos, dinâmicas de grupo, culto e louvor.  
Critérios de correção: Atividade individual e em grupo com participação no mini culto. Produção 
oral e textual, feita com coerência, conforme solicitado e em ordem. 
 
7. Propostas de Recuperação Contínua:Cópias do módulo 2 e resumos do livro de Provérbios 
 
8. Referências: 
Sistema inter@tivo de ensino: 3º ano. – 2 ed – Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira; 2011. 
Vários autores 
Bíblia 
Revista Conexão – CPB 
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Plano de Recuperação Paralela-2019 
Turma: 3ºEM 

2º Bimestre:                                                                          Disciplina:  Religião 
Professor: Mônica Stein Neto 

 
Todo aluno que não atingir média em avaliação igual ou superior à 6,0 participara automaticamente do 
Plano de Recuperação Paralela. 

 
Observação – os alunos que já atingiram nota igual ou superior a 6,0, poderão participar do processo e 
estarão isentos da entrega das atividades solicitadas. 

 
Objetivos Gerais: 

 Desenvolver as habilidades de autonomia no estudo, busca do conhecimento, realização de pesquisas, 
empenho pessoal, para formar alunos   competentes, capazes de solucionar problemas e aprimorar suas 
defasagens   através de estratégias diversificadas, não com a finalidade de discriminar o aluno, mas 
valoriza-lo pelo esforço e motivá-lo a alcançar os objetivos propostos. 

 
Orientações Gerais: 
Todo trabalho de Recuperação devera ser apresentado com: 

1- Capa Acadêmica impressa, modelo da Sistemática. 
2- Quando digitado seguir com um único padrão de fonte  
3- Quando manuscrito, ter letra legível, ser feito em papel almaço ou folha pautada impressa.  

Não serão aceitos trabalhos ou listas de exercícios em folha de caderno. 
4-  Cumprir data de entrega. 
      A entrega será feita para o professor no dia da prova de Recuperação, verificar o Calendário. 
5- Qualquer dúvida sobre o trabalho procure o professor da disciplina durante o bimestre. 

 
Este documento está disponível no site do Colégio 

 
Nome do Aluno:            nº  
Turma:   Disciplina:     Professor: 
 
Atividades a serem desenvolvidas pelo aluno com a finalidade de recuperar a aprendizagem : 

 
 
 
 
 
Acompanhamento – o professor se dispões a tirar dúvidas e fazer a orientação do processo sempre que 
for questionado pelo aluno 
 
Avaliação:  Todo o trabalho em almaço, manuscrito, legível e ordenadamente apresentável, com capa e 
referência bibliográfica. 

 

1. Resuma 3 artigos da revista Conexão do bimestre. 

2. Resuma o módulo 2 da apostila em 20 linhas  


