
 

 

 

DISCIPLINA: Ensino Religioso PROFESSOR(A) Wyldyney 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 

AV1: Dicas para estudo 

 

(EF06ER01) Reconhecer o 

papel da tradição escrita na 

preservação de memórias, 

acontecimentos e ensinamentos 

religiosos. 

(EF06ER03) Reconhecer, em 

textos escritos, ensinamentos 

relacionados a modos de ser e 

viver 

(EF06ER04) Reconhecer que 

os textos escritos são utilizados 

pelas tradições religiosas de 

maneiras diversas. 

(EF06ER05) Discutir como o 

estudo e a interpretação dos 

textos religiosos influenciam os 

adeptos a vivenciarem os 

ensinamentos das tradições 

religiosas. 
 

 
 
 
 
 

Não se aplica 
 

 
 
 
 

 

 

Não se aplica 
 

 

 

Não se aplica 
 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

Unidade 2 
 

 As tradições religiosas: 

Representantes e líderes 

 As tradições religiosas: ética, 

moral e virtudes. 

 A ética nas tradições religiosas 
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Vídeo aulas gravadas com 

explicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não deixe para estudas na 

véspera da prova. 

 Reveja as aulas gravadas caso 

haja necessário. 

 Tire suas dúvidas com 

antecedência. 

 Participe e interaja com o 

professor 

 Baseie suas respostas nas aulas 

e em nosso livro didático. 

ROTEIRO DE ESTUDOS – 6º ano. 61, 62 e 63                      

2ª TRIMESTRE / 2021 
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AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho será 

disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Os estudantes deverão 
pesquisar líderes religiosos e 
personalidades que deixaram 
suas marcas na sociedade. 
Serão 3 pesquisas norteadas 
pelo professor. 
Uma norteada pela escolha 
religiosa de cada aluno. 
 
Mahatma Gandhi 
Nelson Mandela 
Martin Luther king 
 

11/05 a 15/05 15/06 a 18/06 4,0 

 Entrega de relatórios 

 Participação nas atividades 

 Entrega de vídeos 

 Datas de entrega de 

produções 

 Participação nos grupos 

 Conteúdo da pesquisa 

Atividades, exercícios e outras 
tarefas solicitadas. 

Ao longo das aulas 

 
Antes do final do trimestre. 

1,0 

 Entrega de relatórios / 

atividades 

 Participação nas atividades 

 Entrega de vídeos 

 Datas de entrega de 

produções 

 

 

Observação: Caso ocorra a alteração de algum conteúdo, o professor da disciplina informará previamente. 


