
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 2° ANO 
Professoras: Bruna e Rosana 

 

DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

25/02 a 01/03 Avaliação 
processual 

P3 
 

Cartaz com legendas: vamos 
fotografar momentos em que 
a turma esteja fazendo 
alguma atividade na área 
externa, como na 
mini-cidade, cancha, 
biblioteca etc. O objetivo é 
que os alunos criem 
legendas com a observação 
das fotografias. 
Trabalho em grupo realizado 
em sala, com o objetivo final 
de produzir um livro da 
turma. 

Desenvolver a capacidade de ler, compreender e localizar 
informações no texto. 
Identificar gêneros textuais e seus contextos de produção: Legenda 
 

2,0 

11/03 a 15/03 
 
 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Atividade no caderno: 
Palavras com V ou F; 
T e D. 
 

Distinguir os sons das letras F e V, T e D.  
Reconhecer a mudança de significado quando se alteram as letras 
das palavras. 
Utilizar adequadamente as letras F e V, T e D em diferentes 
palavras. 

1,0 
 



 
 

13/03 

Avaliação 
individual 

 
 

Avaliação individual 
P1 

Conhecer o sistema de escrita alfabética, compreendendo o uso 
das letras maiúsculas e minúsculas. 
Perceber as várias possibilidades de combinação de letras para a 
formação de palavras. 
Distinguir os sons das letras F e V, T e D.  
Reconhecer a mudança de significado quando se alteram as letras 
das palavras. 
Empregar adequadamente as letras F e V, T e D em diferentes 
palavras. 
Unidade 1 - livro de língua portuguesa, páginas 10 a 33, mais 
atividades realizadas no caderno. 

 
10,0 

25/03 a 29/03 Avaliação 
processual 

P3 
 

Produzir o dicionário da 
turma, com palavras que vão 
surgindo no decorrer das 
nossas aulas, que os alunos 
desconhecem o significado.  
Pesquisar no dicionário e 
registrar no dicionário da 
turma. 

 Ler frases e palavras contextualizadas. 
Identificar letras e palavras nas frases.  

1,0 

22/04 a 26/04 
 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Participação e atividades 
relacionadas com o poema 
escolhido pela turma para o 
sarau poético 
 

Ouvir, ler, escrever, e declamar poemas. 
Identificar os principais elementos do gênero poema: estrofes, 
versos, rimas, sonoridade e disposição gráfica. 
Identificar a construção das rimas nos poemas. 

1,0 

 
15/04 a 19/04 

 

Avaliação 
processual 

P3 

Reconto  Comparar textos para apropriar-se da língua escrita. 
Ler, interpretar contos maravilhosos e conhecer suas 
características. 

1,0 

 
06 a 10/05 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Atividade no caderno: Letra 
R em diferentes posições 

Aprender e utilizar corretamente a letra R nas palavras. 
 

1,0 



13/05 a 17/05 Avaliação 
processual 

P3 
 

Serão avaliados os aspectos 
de leitura coletiva e 
interpretação, assim como a 
produção de material em 
sala referente ao livro “A 
verdadeira história dos três 
porquinhos” 

Ler e interpretar imagens. 
Identificar a função dos pronomes e utilizá-los em elementos 
coesivos 

1,0 

Final do 1º 
trimestre 

 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Atividades em sala 
considerando: participação 
nas atividades em sala e 
capricho no caderno. 

●Sem ajuda (1,0) 
●Com pouca ajuda (0,8) 

Com muita ajuda (0,5) 

. 1,0 

Final do 1º 
trimestre 

 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Tarefas de casa 
considerando: entrega na 
data prevista, capricho,  
execução integral e exclusiva 
do aluno.  
 

 1,0 

24/04 
 

Avaliação 
individual 

P2 
 

Ler, escrever, poemas. 
Identificar os principais elementos do gênero poema: estrofes, 
versos, rimas, sonoridade e disposição gráfica. 
Identificar a construção das rimas nos poemas. 
Ler frases e palavras contextualizadas. 
Identificar  e utilizar corretamente as letras e palavras nas frases. 
Identificar as semelhanças e diferenças de palavras escritas com C 
e G. 
Comparar textos para apropriar-se da língua escrita. 
Ler contos maravilhosos e conhecer suas características. 
Refletir sobre a função do parágrafo. 
Observar o uso das letras maiúsculas e minúsculas nos textos. 

10,0 



Compreender o uso de palavras com a letra R. 
Conhecer a ortografia de palavras grafadas com a letra R. 
Ler e interpretar imagens. 
Identificar a função dos pronomes e utilizá-los em elementos 
coesivos. 
Unidade 2 e 3- livro de língua portuguesa. 
Páginas 34 até 79 e atividades realizadas no caderno. 

 

DISCIPLINA MATEMÁTICA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

18 a 22/02 Avaliação 
processual 

P3 
 

Atividade no caderno com o 
quadro numérico para 
identificar antecessor e 
sucessor 

Reconhecer sequências numéricas e identificar o antecessor e o 
sucessor de um número. 

1,0 

25/02 a 01/03 Avaliação 
processual 

P3 
 

Jogos para identificar a 
posição dos números 
ordinais 

Relacionar a quantidade com o símbolo.  
Identificar os números ordinais. 
 

1,0 

11/03 a 15/03 Avaliação 
processual 

P3 
 

Elaborar em grupo um 
cartaz com estimativas, com 
base nas coleções que os 
alunos trarão. 

Fazer estimativas por meio de estratégias diversas, como observação         
e pistas visuais para chegar o mais perto possível, a respeito da            
quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da          
contagem desses objetos. 

1,5 

 
20/03 

Avaliação 
individual 

 

Avaliação individual 
P1 

Identificar o uso dos números em diferentes situações do dia a dia.  
Relacionar a quantidade com o símbolo.  
Identificar os números ordinais. 
Reconhecer sequências numéricas e identificar o antecessor e o 
sucessor de um número. 
Unidade 1 e 2- livro de matemática, páginas 12 a 48, mais atividades 
realizadas no caderno.  

10,0 



01/04 a 05/04 Avaliação 
processual 

P3 
 

Elaborar problemas simples 
sobre as situações 
vivenciadas pela turma, 
usando a ideia de adição e 
subtração. 

Construir a ideia de juntar e acrescentar por meio da resolução de 
problemas – adição. 
 

1,5 

 
15/04 a 19/04 

 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Jogos matemáticos Resolver e elaborar problemas de subtração, com os significados de          
separar, retirar, diferença, utilizando estratégias pessoais ou       
convencionais. 

1,0 

 
22/04 a 26/04 

 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Identificando sólidos 
geométricos em casa e na 
escola. 
Construção de móbiles com 
sólidos geométricos. 

Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais       
(cubo, paralelepípedos, pirâmide, cone, cilindro e esfera),       
relacionando-as com objetos do dia a dia da criança e conhecer           
novos objetos.  

2,0 

Final do 
trimestre 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Tarefas de casa 
considerando: entrega na 
data prevista, capricho,  
execução integral e 
exclusiva do aluno.  

Fixar o conteúdo trabalhado através de exercícios.  1,0 

Final do 
trimestre 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Atividades em sala 
considerando: participação 
nas atividades em sala e 
capricho no caderno. 

● Sem ajuda (1,0) 
● Com pouca ajuda (0,8) 
● Com muita ajuda (0,5) 

. 1,0 

 
08/05 

Avaliação 
individual 

P2 
 
 

Elaborar e resolver problemas de adição, com os significados de          
juntar, acrescentar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. 
Construir a ideia de juntar e acrescentar por meio da resolução de            
problemas – adição. 

10,0 



Resolver e elaborar problemas de subtração, com os significados de          
separar, retirar, diferença, utilizando estratégias pessoais ou       
convencionais. 
Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais       
(cubo, paralelepípedos, pirâmide, cone, cilindro e esfera),       
relacionando-as com objetos do mundo físico. 
Identificar e diferenciar sólidos que tenham superfícies arredondadas        
e não arredondadas 
Unidade 2 e 3- livro de matemática 
Páginas 49 até 83, mais atividades realizadas no caderno. 

 
 

DISCIPLINA CIÊNCIAS 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

25/02 a 01/03 Avaliação 
processual. 

P3 
 

Texto coletivo no caderno:  
diferenças entre os seres 
humanos e outros animais 

Identificar semelhanças entre os seres humanos e os outros animais 1,0 

 
18/03 a 22/03 

Avaliação 
processual 

P3 
 
 

Criar textos e ilustrações 
para a confecção de 
banners que serão expostos 
na escola.  

Estabelecer a relação entre os cuidados com o corpo e a prevenção            
de doenças. 

2,0 
 

27/03 Avaliação 
individual 

P1 
 

Identificar os seres vivos. 
Perceber características próprias do ser humano. 
Identificar semelhanças entre os seres humanos e os outros animais. 
Nomear características próprias dos outros animais. 
Observar e analisar a passagem do ser humano pelas várias fases da 
vida e reconhecer suas necessidades específicas. 

10,0 



Estabelecer a relação entre os cuidados com o corpo e a prevenção 
de doenças. 
Unidade 1 e 2 – livro de ciências, páginas 08 a 41 e atividades 
realizadas no caderno. 
 

08/04 a 12/04 Avaliação 
processual 

P3 
 

Descrever as etapas de 
higienização das verduras e 
de outros alimentos crus 

Participar da construção de uma horta. 1,0 

15/04 a 19/04 Avaliação 
processual 

P3 

Pesquisa- Alimentos 
orgânicos e industrializados 

Relacionar uma dieta saudável a um bom funcionamento do corpo e 
à manutenção da saúde. 

1,5 

 
22/04 a 26/04 

 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Texto coletivo no caderno: 
fabricação de alimentos 
industrializados 

Comparar hábitos alimentares diferentes, distinguindo os que são        
saudáveis dos que não são. 
Relacionar e identificar os diferentes tipos de alimentos.  

1,5 

29 /04 a 03/05 
 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Atividade no caderno: tabela 
com os alimentos 
consumidos 

Classificar os alimentos de acordo com a origem: animal, vegetal e           
mineral. 

1,0 

Final do 
trimestre 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Tarefas de casa 
considerando: entrega na 
data prevista (0,2), capricho 
(0,3),  
execução integral e 
exclusiva do aluno (0,5). 
 

Fixar o conteúdo trabalhado através de exercícios. 1,0 

 
Final do 
trimestre 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Atividades em sala 
considerando: participação 
nas atividades em sala e 
capricho no caderno. 

●Sem ajuda (1,0) 

. 1,0 



●Com pouca ajuda (0,8) 
●Com muita ajuda (0,5) 

15/05 
 

Avaliação 
Individual 

P2 Relacionar uma dieta saudável a um bom funcionamento do corpo e           
à manutenção da saúde. 
Classificar os alimentos de acordo com a origem: animal, vegetal e           
mineral. 
Descrever as etapas de higienização das verduras e de outros          
alimentos crus 
Unidade 3- livro de ciências. 
Páginas 42 até 63 e atividades realizadas no caderno. 

10,0 

 
 

DISCIPLINA HISTÓRIA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

18 a 22/02 
 

Avaliação 
processual 

P3 
 

No caderno: liste 
brinquedos e brincadeiras 
que não precisamos 
comprar 

Identificar brincadeiras que podemos fazer sem a necessidade de 
comprar prontas.  

1,0 

 
25/02 a 01/03 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Pesquisa: brincadeiras- 
indígenas, africanas e 
italianas. 
 

Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que         
aproximam e separam as pessoas em diferentes grupos étnicos. 

2,0 

18 a 22/03 Avaliação 
processual 

P3 
 

Pesquisa: Cândido 
Portinari- sua importância 
para o cenário das artes no 
Brasil e suas obras que 
retratam brinquedos e 
brincadeiras. 

Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas          
exercem em diferentes comunidades. 

2,0 



25 a 29/03 
 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Produção de texto 
individual: Quais os 
prejuízos do trabalho 
infantil para a vida de uma 
criança? 

Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de        
mudança, pertencimento e memória. 

1,5 

10/04 Avaliação 
individual  

P1 Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que 
aproximam e separam as pessoas em diferentes grupos. 
Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas 
exercem em diferentes comunidades. 
Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de 
mudança, pertencimento e memória. 
Unidade 3 do livro de história, páginas 81 a 115 e atividades 
realizadas no caderno. 

10,0 

 
15 a 19/04 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Trabalho em sala: O que é 
Bullying e como acabar 
com isso nas escolas? 

Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em       
relação a documentos, interpretações e contextos, recorrendo a        
diferentes linguagens, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução         
de conflitos, a cooperação e o respeito.  

1,5 

 
Final do 
trimestre 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Atividades em sala 
considerando: participação 
nas atividades em sala e 
capricho no caderno. 

●Sem ajuda (1,0) 
●Com pouca ajuda (0,8) 

● Com muita ajuda 
(0,5) 

 1,0 

Final do 
trimestre 

Avaliação 
processual 

P3 
 

Tarefas de casa 
considerando: entrega na 
data prevista, capricho,  
execução integral e 
exclusiva do aluno. 

Fixar o conteúdo trabalhado através de exercícios. 1,0 

 
29/05 

Avaliação 
individual 

P2 Elaborar questionamentos, argumentos em relação a documentos, e 
contextos, recorrendo a diferentes linguagens, exercitando a 

10,0 



empatia, o diálogo, e o respeito. Identificar interpretações que 
expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com 
relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente 
com base em princípios éticos democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 
Unidade 4- livro de história. 
Páginas 117 até 141, mais atividades realizadas no caderno. 

     

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

18 a 22/02 
 

Avaliação 
processual 

P3 

Pesquisa: 
“As Crianças Do Mundo” 

 

Perceber-se como parte de um grupo 
Desenvolver e/ou ampliar o respeito à diversidade 

2,0 

11 a 15/03 Avaliação 
processual 

P3 

Texto coletivo no caderno: 
Crianças e Inclusão 

Compreender que cada criança tem uma identidade que a distingue 
das demais. 

1,5 

03/04 Avaliação 
individual  

P1 Desenvolver os conceitos de identidade e de alteridade. 
Compreender que cada criança tem uma identidade que a distingue 
das demais 
Perceber-se como parte de um grupo 
Desenvolver e/ou ampliar o respeito á diversidade. 
Conhecer a Declaração Universal dos direitos das Crianças. 
Unidade 1- livro de geografia, páginas 8 a 25, e atividades realizadas 
no caderno. 

10,0 

08/04 a 12/04 Avaliação 
Processual 

P3 

Trabalho em sala: 
Representação do corpo 

Compreender a relação entre corpo em tamanho. 
Identificar que somos diferentes uns dos outros a começar pelo 
físico. 

1,0 



 
15/04 a 19/04 

 

Avaliação 
processual 

P3 

Atividade no caderno: 
Posições. 

Perceber á importância de nosso corpo. 1,0 

 
22/04 a 26/04 

Avaliação 
processual 

P3 

Gráfico:  
Altura dos alunos 

Compreender a relação entre corpo em tamanho. 1,5 

Final do 
trimestre 

Avaliação 
processual 

P3 

Atividades em sala 
considerando: participação 
nas atividades em sala e 

capricho no caderno. 
●Sem ajuda (1,0) 
●Com pouca ajuda (0,8) 
Com muita ajuda (0,5) 

 1,0 

 
Final do 
trimestre 

Avaliação 
processual 

P3 

Tarefas de casa 
considerando: entrega na 
data prevista, capricho, 

execução integral e 
exclusiva do aluno. 

Fixar o conteúdo trabalhado através de exercícios.. 2,0 

 
22/05 

Avaliação 
individual 

P2 Perceber a importância de nosso corpo. 
Compreender á relação entre corpo em tamanho 
Tomar consciência do espaço imediato com base no próprio corpo. 
Reconhecer o corpo como principal ponto de referência 
Desenvolver habilidades relacionadas á lateralidade 
Unidade 2 e 3- livro de geografia. 
Páginas 27 até 57, mais atividades realizadas no caderno. 

10,0 

 
 

DISCIPLINA INGLÊS 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 



De 15 a 18/04 P1 Avaliação individual Reconhecer e fazer associações ao vocabulário relativos aos        
conteúdos dos capítulos 1 e 2 do livro e atividade de caderno; avaliar             
a compreensão auditiva; avaliar ortografia e coordenação motora fina;         
observar similaridades e reconhecer as diferenças entre elementos        
de mesma e de diferentes categorias, elaborar o raciocínio lógico.          
Avaliar a compreensão do valor Be friendly. 

10,0 

De 27 a 31/05 P2 Avaliação Individual Reconhecer e fazer associações ao vocabulário relativos aos        
conteúdos dos capítulos 2 e 3 do livro e atividade de caderno; avaliar             
a compreensão auditiva; avaliar ortografia e coordenação motora fina;         
observar similaridades e reconhecer as diferenças entre elementos        
de mesma e de diferentes categorias, elaborar o raciocínio lógico.          
Avaliar a compreensão do valor Be nice. 

10,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Listening Trabalhar o reconhecimento do vocabulário e a compreensão auditiva         
associando o som ao seu respectivo significado.

 

2,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Speaking 
 

Praticar oralmente as estruturas, expressões relativo e vocabulário        
relacionados aos conteúdos estudados nos capítulos 1, 2 e 3; realizar           
apresentações individuais e/ou em duplas. 

2,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Homework 
Atividades fotocopiadas e no 

caderno 

Realizar com autonomia e capricho as atividades propostas para         
casa trazendo-as nas datas solicitadas. 
 

2,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Atividade em sala  
Pop Quiz 

Reconhecer, praticar e consolidar o vocabulário relacionado aos        
cumprimentos, membros da família, cores, brinquedos, materiais       
escolares, números de 1 a 10, animais, itens de festa, objetos de sala             
de aula, reconhecer e associar imagem a forma escrita. Praticar          
estruturas e expressões estudas nos cápitulos 1, 2 e 3. 

2,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Livro Realizar as atividades do livro com zelo, capricho e autonomia.  1,0 

Durante o 
trimestre 

P3 Comportamento Participar das aulas, realizar as atividade propostas, cuidar do seu          
material e ter um bom relacionamento com o professor e colegas. 

1,0 

 
 



DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU 

CAPÍTULO 
VALOR 

DESEJÁVEL 

25/02 a 10/05 Avaliação 
Processual  

 

Observação do desempenho em práticas 
corporais que envolvem apropriação e criação de 
movimentos com base na expressividade e na 
exploração de vivências gímnicas da ginástica 
artística, abrangendo rolamentos, ponte, vela, 
parada de dois apoios e três apoios, estrela, 
rodante, esquadros e saltos – grupado, carpado, 
estendido, afastado, parafuso, etc., com e sem a 
utilização de materiais e equipamentos. 

●Sem ajuda (6,0) 
●Com pouca ajuda (4,0) 
●Com muita ajuda (2,0) 

 
 

Conhecer, vivenciar e explorar possibilidades de      
movimentação do corpo, desenvolvendo atitudes     
de confiança, a partir das práticas corporais do        
universo da ginástica artística; 
 
Participar de práticas corporais que exploram os       
elementos gímnicos da ginástica artística     
formativa e que estão presentes em outras       
manifestações da cultura corporal, por meio do       
brincar. 

6,0 

22/04 a 26/04 Avaliação 
individual 

 

Atividade escrita de reconhecimento das 
modalidades da ginástica artística e dos 
movimentos praticados em cada uma delas 

Identificar os fundamentos básicos da ginástica      
artística; 
  

4,0 

 
 

ARTE 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO VALOR 

DESEJÁVEL 

de 08 a 22 de 
março 

P1 Avaliação coletiva da 
produção artística  
 

- Conhecer a história de Curitiba na perspectiva da arte. 10,0 



Atividade: Caixa de sapato 
com postais que 
representem os pontos 
turísticos da cidade de 
Curitiba; 

de 05 a 26 de 
abril 

P2 Avaliação individual da 
produção artística 
 
Confecção de um painel 
baseando-se na obra de 
Carlos Vergara 

- Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas ao longo da           
história; 

- Compreender, utilizar e criar diversas possibilidades de expressões         
artísticas; 

10,0 

Durante o 
trimestre 

P3 - Tarefas em 
sala de aula 

Avaliação coletiva da  
produção artística 
Produzir brinquedos de 
sucata. 
Inspiração: Artista 
plástico – Dim 
Brinquedim 
 

Desenvolver o cuidado com o planeta e o consumo consciente; 
Reaproveitar materiais dando outra função para este objeto; 
Estimular a criatividade; 
Estabelecer relações entre a arte, o consumo, o desperdício e a 
criação. 

 

5,0 

Durante o 
trimestre 

P3  
Participação e 
desempenho 

Desempenho nas 
Produções individuais e 
coletivas. 
Participação nas atividades 
em sala, (quanto a 
organização e capricho), nos 
variados suportes e nas 
atividades em grupo. 
 

 5,0 

 
 
 



 
CONECTADOS COM DEUS 

DATA 
PROVÁVEL 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO 

 
METAS (objetivos) / UNIDADE E/OU CAPÍTULO 

VALOR 
DESEJÁVEL 

Durante o 
trimestre 

Tarefa em sala 
de aula 

Participação nas 
atividades em sala de 

aula.  

- Reforçar o conceito de boas escolhas trazendo bons resultados e 
más escolhas trazendo resultados negativos – que são as 
consequências 

- Compreender o que deus sentiu quando o seu mundo perfeito foi 
arruinado pelo pecado e perceber que o oposto de arruinar o mundo 
com escolhas ruins é tornar o mundo um lugar melhor para viver, com 
escolhas feitas para agradar a Deus. 

5,0 

Durante o 
trimestre 

Tarefa de casa Entrega na data prevista 
(0,7), capricho (0,5), e 

exclusiva do aluno (0,8) 

- Conhecer o bom exemplo de Noé para obedecer a deus apesar de 
toda oposição e entender que obediência é sempre a melhor escolha 

- Compreender que a fé de Noé o ajudou a entender a tarefa que deus 
o escolheu para fazer e perceber que a confiança em Deus nos leva a 
depender dele em tudo 

2,0 

Durante o 
trimestre 

Comportamento 
e participação 

em sala de aula 

Respeito a professora e 
colegas 

- Incentivar o aluno a colocar a sua opinião sobre os assuntos que 
estão sendo estudados; 

- Interagir e respeitar a opinião dos outros colegas  

2,0 

Durante o 
trimestre 

Pesquisa Pesquisa sobre as 
diferentes línguas 
faladas no mundo 

- Conhecer a história da torre de babel e compreender como várias 
línguas que falamos se formaram e enfatizar, que deus ama todos os 
grupos linguísticos igualmente 

1,0 

 


