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A

Nível de Ensino: 3º Ciclo

Curso:

Período

Regular

+

Áreas/Disciplina: Educação Moral Religiosa
Católica
VOC

Sequências/Temas//Módulos
As Origens

1.º

As Religiões

As Religiões ( Cont. )

Riqueza e Sentido dos Afetos
2.º

Científico- Humanístico

Conteúdos Programáticos/Domínios

Ano: 7º

Profissional

Instrumentos
de Avaliação

Os dados da ciência sobre a origem do
universo e do ser humano.
A maravilha do universo e a grandeza do
ser humano.
A leitura religiosa sobre o sentido da
vida e da existência humana e a sua
relação com os dados da ciência.
A narrativa da criação no livro do
Génesis.
A mensagem fundamental do Génesis.
Cântico das criaturas de S. Francisco de
Assis.
Como se colabora com Deus na obra da
criação.
O que é ser religioso.
Função da religião na vida pessoal e
coletiva.
Símbolos, construções e
comportamentos religiosos.

Leitura de textos

A questão do politeísmo e do
monoteísmo.
Tradições religiosas orientais:
Hinduísmo, Budismo e confucionismo.
Abraão e o monoteísmo absoluto.
As religiões abraâmicas.
O Deus de Jesus Cristo.
O diálogo inter-religioso na construção
da paz e do bem comum.
Atitudes no diálogo inter-religioso.

Elaboração de
uma biografia de
Abarão

O ciclo da vida: da infância à terceira
idade.
A adolescência è a idade em que nós
estamos.
Na adolescência fazem-se escolhas
relevantes para o resto da nossa vida:
estudos, trabalho, estado de vida.
A personalidade humana: identidade,
continuidade, totalidade.
As dimensões da personalidade.
O crescimento e as mudanças na
personalidade: o desenvolvimento da
pessoa e a adolescência (compreender o
quem sou e o que quero fazer com a
minha vida).
A importância da família e da escola na

Tempos
Letivos

Realização de
exercícios
6
Ficha de
Trabalho

Debate sobre o
tema

4

4

Leitura e
interpretação de
textos
10
Descrição física
e psicológica na
adolescência

Resolução de
exercícios

formação da personalidade.
O valor do estudo e do conhecimento.
Os amigos e a sua influência na
personalidade e na vida.
O que muda quando crescemos.
A experiência de maturação dos
adolescentes.
O contributo do diálogo com os adultos
de confiança para a resolução de
dificuldades.
O que o grupo de amigos pode fazer pela
felicidade dos seus membros.
Crescer e ser adulto é saber fazer
escolhas na perspectiva do amor.

A Paz Universal

3.º

A paz, o grande sonho da humanidade.
A paz, mais do que ausência de guerra
ou de conflito.
A paz mais do que equilíbrio entre forças
em conflito.
A paz como plenitude da vida e
realização plena da pessoa.
A paz como atitude/comportamento
fruto da justiça e do amor.
A falência da paz.
O direito à paz.
Papa Francisco, mensagem para o dia
Mundial da Paz, 2014.
Diálogo, perdão e reconciliação.
Prémios Nobel da Paz.
Instituições de promoção da paz no
mundo.
A proposta de Jesus para a construção
da paz.
Contributos que os cidadãos podem dar
para a construção da paz.

2

Ficha de
trabalho

Leitura e análise
de textos

Realização de
exercícios

Ficha de
trabalho

9

