
 

 

Disciplina: Ensino Religioso Professor (a): Nathalia/ Mariza/Rosana 
 

AV – Trabalhos Pedagógicos – III trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
- Feira do Conhecimento 

 
Realizado entre agosto e 

setembro. 

 

 
25/09 

 
1,5 

- Capricho e organização.  
- Legibilidade.  
- Informações corretas.  
- Entregas dentro do prazo. 
- Criatividade.  
- Participação. 
- Apresentação. 

 
 
- Festival de Arte e Cultura 

 

 
Atividades realizadas no 

mês de outubro e 
novembro. 

 
06/11 

 
1,5 

- Capricho e organização.  
- Legibilidade.  
- Informações corretas.  
- Entregas dentro do prazo. 
- Criatividade.  
- Participação. 
- Apresentação. 

 
 - De acordo com o estudado e 

debatido durante as aulas sobre 
as diversas formas de 
expressão, o aluno irá produzir 
uma pintura que expresse a sua 
tradição religiosa ou alguma 
outra à sua escolha.  

 -As páginas que deverão serem 
preenchidas no livro serão: 108 
e 109.    

 
 

Semana de 20/09 a 
24/09 

 
Atividade será realizada 

em sala com a turma.  

 
2,0 

- Reconhecer a origem e cultura de 

povo oriundos de outras regiões.  

- Reconhecer alguns elementos 
presentes nos mitos e nas lendas 
das diversas tradições religiosas.  

 

ROTEIRO DE ESTUDOS – 4°ANO – 41/42/43                      

III TRIMESTRE / 2021 



 
- Preencher a página 117 do 

livro didático de acordo com o 
que foi estudado e debatido em 
aula. O aluno irá completar o 
espaço ao redor da imagem 
com recortes, frases e 
desenhos que mostrem ao que 
todas crianças têm direito de ter 
acesso.   

 

 
 

Semana de 04/10 a 
08/10 

 
 

Atividade será realizada 
em sala com a turma. 

 
 

2,0 

  
 
- Reconhecer os conceitos de 

política e cidadania.    

- De acordo com o que está 
sendo trabalhado em sala 
sobre respeito ao próximo e a 
diversidade, propor aos 
alunos que cada um elabore 
um cartaz sobre diversidade 
com ilustrações que 
representem situações de 
intolerância ou desrespeito.   
 

 
 

Semana de 27/09 a 
01/10 

 
 

De acordo com a grade 
horária da turma. 

 
 

3,0 

 
- Perceber e valorizar as 
diferenças culturais das 
manifestações religiosas.   
 
 

 

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

A professora responsável pela disciplina deverá colocar a data para entrega do trabalho de acordo com a sua grade horária. 


