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Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das 
Atividades 

Carga Horária 

  7º ANO 07/05 a 13/05 1H/AULAS 

Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): 

Professor(es): 

Ensino Religioso - Cidinei  Alves Moraes 
 Adriano Gambirage 

 Regiane Lipka. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Nosso planeta nossa casa. O cuidado com o planeta e com os 
outros. 

 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente 
Curricular) 

 Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de se viver. 
 Debater, problematizar e posicionar se frente aos discursos e práticas de intolerância, 

discriminação e violência de cunho religioso de modo a assegurar os direitos humanos no 
constante exercício da cidadania e da cultura de paz. 

Objetos de Conhecimento 

 Ensino Religioso 
 Valores  éticos 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 
Caçador) 

 (EF07ER06) Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, 
discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais. 

 (EF07ER05) Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Caderno 
 Lápis 
 Canetas 
 Material digitalizado disponível 

Aplicação/Fixação 
 Primeiramente, organize seu caderno, com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (que 
você encontra a cima).  
AULA 1 

 Após fazer a leitura do material digitalizado, copie as perguntas ou cole no caderno e 
responda as questões: 



 

 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno das aulas, além de apresentar seu caderno com atividade proposta, você poderá ser selecionado pelo professor para auxiliar na 
correção da atividade com a turma. 

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos na atividade proposta. 
 Faça anotações sobre tudo que julgar importante, anote dúvidas e curiosidades sobre o tema, no fim da correção das atividades, em debate 

sobre o tema, em sala de aula, suas contribuições enriquecerão o momento de aprendizado. 

Registro de Frequência 

 Leitura e interpretação. 
 Questionário de respostas. 
 Após a realização da atividade proposta e entrega delas no retorno das aulas serão computadas as frequências no diário de classe impresso 

no início do ano letivo, em poder do professor do componente curricular. 

Referencial 

 Atividade baseada em propostas disponíveis em: escola educação.com.br. acesso em 29/04/2020 

 


