Planificação a Longo Prazo
Ano Letivo 2017/2018

Nível de Ensino:6º ano

Curso:

Período

Regular

Áreas/Disciplina: Educação Moral Religiosa
Católica

+

VOC

Sequências/Temas//Módulos
A Pessoa Humana

1.º

Jesus, um Homem para os Outros

2.º

A partilha do pão

3.º

Científico- Humanístico

Conteúdos
Programáticos/Domínios

Ano: 6º

Profissional

Instrumentos
de Avaliação

Quem é uma pessoa?
Dimensões da pessoa humana.
A rutura com o egoísmo e a vivência
do amor permitem o crescimento
saudável e a realização plena da
pessoa.
O ser humano é dotado de direitos e
de deveres, reconhecidos pela
sociedade.
Organizações locais que lutam pela
construção de um mundo onde todos
condições de existência dignas.
O contributo da igreja católica nos
cuidados: assistenciais, saúde e
educação.
Deus estabelece com todos uma
relação pessoal.
Como “ser pessoa “ e dar condições
para que todos sejam” pessoas”.

Leitura e
interpretação de
textos

Quem é Jesus de Nazaré?
O nascimento de Jesus marcou a
história.
Jesus lega-nos uma nova maneira de
entender Deus.
A paixão e morte de Jesus.
A ressurreição, jesus é o Senhor, jesus
é o filho de Deus.
Que posso fazer para viver cada vez
com mais qualidade e dar a vida aos
outros?

Análise e
interpretação de
textos

A alimentação.
A produção e o comércio de
alimentos.
A fome e a subnutrição.
A pobreza, a distribuição injusta dos
bens de primeira necessidade.
Instituições nacionais e internacionais
vocacionadas para acabar com a fome.
Solidariedade e voluntariado.
Fraternidade, amor partilhado.

Análise de
textos

Tempos
Letivos

Realização de
exercícios
8
Filme “Direitos
Humanos”
Ficha de
avaliação

Ficha de
avaliação

Filme “A
pobreza”

8

8

A vida em comum e a partilha dos
bens nas comunidades dos primeiros
cristãos.
A última ceia, sinal da entrega de
jesus por amor.
Ser pão para os outros.
O exemplo cristão de “Pão para os
outros”.

Ficha de
avaliação

