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I – INTRODUÇÃO
Este roteiro tem como objetivo orientá-lo (a) nos estudos de recuperação da etapa. Ele consta de
informações gerais, uma lista de conteúdos contendo temas significativos e habilidades básicas para a
continuidade dos seus estudos, algumas orientações de estudo específicas da disciplina e de preparação
para o trabalho a ser realizado em sala de aula, na presença do professor, e para a prova.
Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e regular e
a observação das orientações indicadas neste roteiro.
É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico, o que
pressupõe esforço, disciplina, organização e responsabilidade.
II – INFORMAÇÕES GERAIS
 O sistema da Recuperação da 2ª Etapa consta de duas atividades:
Trabalho - Valor: 3.5 pontos. O trabalho será realizado em casa e deve ser entregue no início do
horário de aplicação da prova.
Prova - Valor: 31.5 pontos.
 Data da Prova: 16/09/2017 (o cronograma com o horário da aplicação da prova estará afixado nas salas
de aula e nos corredores do Colégio).
 Bibliografia: material didático utilizado durante a 2ª etapa do ano letivo em curso: livro-texto, caderno de
anotações, exercícios diversos (é interessante rever também as provas realizadas durante a 2ª etapa).
 Natureza da prova: prova com aproximadamente 50% do valor em questões abertas e 50% em questões
de múltipla escolha. Uma das questões da prova refere-se à atividade realizada em casa e terá o valor de
10% do total da prova.
 Duração de cada prova: 90 minutos
III – CONTEÚDO A SER ESTUDADO:
Temas e tópicos:
 O que é religião?
 Alteridade.
 Diversidade religiosa.
Habilidades:
 Definir religião;
 Identificar os aspectos objetivos (mito, rito e símbolo) e os aspectos subjetivos da religião;
 Conhecer os principais valores e ensinamentos que fundamentam as religiões (indígenas, o
judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o espiritismo, o
candomblé e a umbanda);
 Sensibilizar para a tolerância religiosa;
 Perceber o preconceito religioso para com as tradições religiosas;
 Reconhecer a identidade brasileira multiétnica pluricultural;
 Perceber a riqueza e a pluralidade das experiências religiosas.
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IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA:
Orientações gerais:
Estude com a intenção de “aprender” e não somente com a de cumprir uma obrigação.
2) Esclareça suas dúvidas e volte às anotações do caderno, observando os registros de sala e as tarefas
de casa desenvolvidas.
3) Leia os textos estudados em sala de aula.
4) Fazer as questões de revisão.
4) A prova constará de 6 questões: 3 fechadas e 3 abertas.
Refaça, a título de sugestão, todos os exercícios trabalhados durante o transcorrer dessa etapa e as
prova trimestral de acordo com os conteúdos relacionados para esta prova de recuperação para que possa
ajudá-lo(a) a obter êxito.
5) O trabalho será realizado em casa, sob a orientação dos pais e entregue no dia da prova, sendo que
esse trabalho substituirá uma questão da prova no valor de 3,0 pontos.

BOM TRABALHO.
SAÚDE E PAZ!
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