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Nível de Ensino:3ºCiclo

Curso:

Período

Regular

Áreas/Disciplina:Educação Moral Religiosa
Católica

+

VOC

Sequências/Temas//Módulos
A Dignidade da Vida Humana

1.º

Deus, o grande Mistério

2.º

Científico- Humanístico

Conteúdos Programáticos/Domínios
A vida como dádiva de Deus e primordial
direito humano.
Dignidade e inviolabilidade da vida
humana: declarações de direitos e
perspetiva da igreja católica.
A vida: condição de possibilidade de
todos os outros valores.
A vida é sempre um bem.
A vida humana, um valor primordial mas
não absoluto.
Dar a própria vida pelo outro.
Os grupos minoritários ou “não
produtivos”.
A problemática da igualdade e da
descriminação.
Os preconceitos sociais e religiosos.
A falta de responsabilidade dos adultos
face às crianças.
Cada pessoa deve considerar o próximo
como “outro eu”, respeitá-lo e rejeitar
tudo o que viola a integridade pessoal e
social.
É contrária à vontade de Deus qualquer
forma de descriminação.
Valorizar a vida, tornando-se próximo de
quem precisa: Parábola do Bom
Samaritano.
A participação em grupos e organizações
de defesa e promoção da vida humana.
O início da vida humana.
O aborto.
A eutanásia.
A posição da igreja católica na defesa da
vida.

O acreditar e o confiar humanos.
A problemática da existência de Deus:
crença e razão.
As várias formas da recusa de Deus:
ateísmo, agnosticismo e relativismo.
Acreditar em Deus: acolher e confiar no
sentido último da vida.
Os vários elementos constitutivos do
fenómeno religioso.
A fé em Deus e as representações de
Deus.

Ano: 9º

Profissional

Instrumentos
de Avaliação

Tempos
Letivos

Leitura e análise
de textos

Questionário

11
Ficha de
trabalho

Pesquisar
biografia de
Teresa de Lisieux
11

De um Deus de um povo até um Deus
universal e inequivocamente bom.
A imensidão e bondade de Deus.
A fé como confiança e entrega.
A coerência entre a fé e as obras.
A fé cristã.
Cada crente é o rosto e as mãos de Deus
a atuar no mundo.
Vidas com sentido.
Instituições de origem religiosa
empenhadas no bem comum e na
transformação da sociedade.

O Projeto de Vida

3.º

Definição de projeto.
Projetos pessoais, de grupos e de
instituições.
Projeto e/ou projetos?
Vocação e profissão.
Os grandes objetivos do ser humano,
sonhos da humanidade.
As várias opções de vida e a opção
fundamental.
O papel dos bens matérias na construção
de projetos pessoais.
Riscos e limitações da procura da
felicidade centrada apenas na
preocupação do ter.
Uma perspetiva equilibrada para a
satisfação das necessidades materiais.
O projeto de Abraão. A descoberta de
um Deus único e relacional.
O projeto de S. Paulo. A descoberta de
Cristo como eixo orientador da vida.
A parábola dos talentos.
A fé como fonte de felicidade.
O princípio da felicidade humana.
A esperança, a alegria e a confiança na
realização própria e dos outros.

Identificação de
situações que
constituem
obstáculo ao
acolhimento de
Deus

11

Análise e
interpretação de
textos

Questionário

10
Comentário
sobre várias
afirmações

