
 

 

 

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

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 
(EF07ER01) Reconhecer e 
respeitar as práticas de 
comunicação com as divindades 
em distintas manifestações e 
tradições religiosas. 
(EF07ER02) Identificar práticas de 
espiritualidade utilizadas pelas 
pessoas em determinadas 
situações (acidentes, doenças, 
fenômenos climáticos). 
(EF07ER03) Reconhecer os papéis 
atribuídos às lideranças de 
diferentes tradições religiosas. 
(EF07ER04) Exemplificar líderes 
religiosos que se destacaram por 
suas contribuições à sociedade. 
(EF07ER05) Discutir estratégias 
que promovam a convivência 
ética e respeitosa entre as 
religiões. 
(EF07ER06) Identificar princípios 
éticos em diferentes tradições 
religiosas e filosofias de vida, 
discutindo como podem 
influenciar condutas pessoais e 
práticas sociais. 
 

 
 
 
 
 

Não se aplica 
 

 
 
 
 

 

 
Não se aplica 

 
 

 
Não se aplica 

 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

Unidade 2 
 

⇒ O povo expressa a sua fé. 

⇒ Pluralidade religiosa. 

⇒ Religião, arte e tecnologia 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://app.souionica.com.br/login 

 

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 – 7º ano. 71, 72 e 73                      

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 

1. Os alunos deverão 
pesquisar instituições que 
buscam colocar em prática 
a fé antropológica. 

2. Escolher uma destas 
instituições. 

3. Entrevistar a instituição. 
1. Quando foi criada? 
2. Qual é a sua missão? 
3. O que motivou a sua 

criação? 
4. Como vocês avaliam a 

participação do Estado 
na solução dos 
problemas sociais 
brasileiros? 

5. Como a sociedade 
pode contribuir para 
sanar está situação de 
carência?  

6. O sistema de 
entrevistas seguirá os 
mesmos moldes do 
ano passado, via e-
mail.  

 

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. 


