
 

 

 

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

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 
(EF08ER01) Discutir como as 
crenças e convicções podem 
influenciar escolhas e atitudes 
pessoais e coletivas.  
(EF08ER02) Analisar filosofias de 
vida, manifestações e tradições 
religiosas destacando seus 
princípios éticos. 
(EF08ER04) Discutir como 
filosofias de vida, tradições e 
instituições religiosas podem 
influenciar diferentes campos da 
esfera pública (política, saúde, 
educação, economia).  
(EF08ER07) Analisar as formas de 
uso das mídias e tecnologias pelas 
diferentes denominações 
religiosas 
 
 

 
 
 
 
 

Não se aplica 
 

 
 
 
 

 

 

Não se aplica 
 

 

 

Não se aplica 
 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

Unidade 2 
 

 Projeto valores 

 O corpo em transformação 

 A experiência do sagrado na arte 
e na vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 

ROTEIRO DE ESTUDOS – 8º ano – TURMAS 81 e 82                      

2ª TRIMESTRE / 2021 

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


 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho será 

disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
Trabalho da Feira do livro 

 
27/04 a 30/04 

15/05 1 

 

A arte imita a vida. 
Os alunos deverão reproduzir 
pinturas, imagens, textos 
sagrados que representam a 
religiosidade.  

 

 

2,5 

 Entrega de relatórios 

 Participação nas atividades 

 Entrega de vídeos 

 Datas de entrega de 
produções 

 Participação nos grupos 

Atividades, exercícios e outras 
tarefas solicitadas. 

Ao longo das aulas 

 
 
 

Antes do final do trimestre. 1,5 

 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. 


