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1) CONFERIR O CHECKUP 

 

2) COM O AUXÍLIO DA CONCORDÂNCIA: 

     a) Encontrar o versículo que diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    b) Encontrar o versículo que diz que devemos fugir da aparência do mal. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    c) Abra no seu BANCO DE DADOS uma folha sobre o tema FOFOCA, coloque pelo menos 5 

versículos que falem sobre isso. 

     Sinônimos: calúnia, difamação, intriga, maledicência...  

 

   d) Abra no seu BANCO DE DADOS uma folha sobre o tema LÍNGUA, determine pelo menos 

3 sentidos para essa palavra, com os versículos correspondentes.  

      Ex.: Língua órgão do corpo humano. 

 

   e) Abra no seu BANCO DE DADOS uma folha sobre o tema PENSAMENTO, com pelo menos 

5 versículos sobre esse tema. 

 

 

TAREFA:  

 Terminar os exercícios da aula. 

 Trabalhar no banco de dados.  

 

 

 

MÉTODOS DE ESTUDO BÍBLICO - 2019 

 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de 
uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

Orientações específicas para esta matéria 
10,0 = presença 100% + 5 tarefas completas e entregues + apresentação de fichário exclusivo organizado. 
8,0 = uma falta ou uma tarefa completa entregue depois + fichário exclusivo e organizado. 
6,0 = uma falta + uma tarefa não completa/entregue ou uma tarefa não completa/entregue + fichário exclusivo 
organizado 
0,0 =  duas faltas ou duas tarefas não completas/ entregues ou não apresentar fichário exclusivo organizado. 

 

 


