
 

 

 

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 3 
 

 Preconceito e religião. 

 Identidade e alteridade. 

 Religião cuidando da vida. 

 Filme estudado pelos alunos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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                      

3º TRIMESTRE / 2021 

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


AV3 – trabalhos pedagógicos – 3º trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho será 

disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Os estudantes receberão suas 
notas mediante a pontuação na 
feira de ciências. 

24/08 25/09 1,5 

 Avaliação da feira de 
Ciências. 

Os estudantes receberão suas 
notas mediante a pontuação na 
FAC. 

 06/11 1,5 

 Avaliação da mostra cultural 

“Do filme à vida” 
Neste trimestre os alunos de 
Ensino Religioso serão desafiados 
a encontra em um filme / 
animação, conteúdos estudados 
durante o ano.  

1. Previamente o professor 

irá solicitar que os alunos 

façam tópicos simples 

sobre o conteúdo 

estudado.  

Ex. Módulo 1. 
 
Capítulo 1 
Conteúdos estudados: 

 Politeísmo 

 Monoteísmo 

 Teoria Criacionista 

 Teoria evolucionista 

 Big Bang 

E assim sucessivamente. 
 
Esses tópicos serão como as 
pistas que os detetives / alunos 
terão que observar no filme/ 
animação. 
 

Ao longo das aulas Previsão 19/10 a 22/10. 2,0 

 Entrega de relatórios / 

atividades 

 Participação nas atividades 

 Datas de entrega de 

produções 

 No mínimo 10 

apontamentos. 

 



2. Após encontrarem o 

tópico estudado, os 

alunos deverão relatar a 

cena em que percebeu o 

conteúdo estudado. (no 

mínimo 10 

apontamentos). 

Ex.  
No início do filme o narrador fala 
da origem do universo. (Escreva 
qual teoria foi explicado no filme). 

 

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


