PLANIFICAÇÃO A MÉDIO PRAZO
Disciplina:

Educação Moral e Religiosa Católica

Ano:

9º

Curso:

3º Ciclo

Ano letivo:

2019-2020

Aulas previstas
Atividade
Apresentação e avaliação diagnóstica
Avaliação de conhecimentos
Auto e hétero avaliação
Conteúdos programáticos
Subtotal
Total

1.º Período
2

2.º Período
0

3.º Período
0

2

2

2

8‐11
12‐15

9‐10
11‐12
30‐36

5‐7
7‐9

Unidade letiva 1: A dignidade da Vida Humana (1º e 2º Períodos)
Metas: Q. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana.
M. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do quotidiano.
Q. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana.
E. Identificar o núcleo central do cristianismo e do catolicismo
M. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do quotidiano.
L. Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé.
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Objetivo

1. Reconhecer a dignidade
e inviolabilidade da vida
humana como eixo central
dos valores morais.

Conteúdos
 A vida como dádiva de
Deus e primordial direito
humano;
 Dignidade e
inviolabilidade da vida
humana.

2. Compreender o valor da
vida.

 A vida é sempre um bem:
Evangelium vitae 34, 35.

3. Interpretar criticamente
factos sociais sobre a
situação de grupos
Minoritários em
desvantagem social.

 Dar a própria vida pelo
outro. (Gianna Beretta e
Martin Luther King)

4. Conhecer a posição da
Igreja Católica face à
dignidade da vida humana

 Dar a vida pela verdade
libertadora, Jesus: Jo 10,
11.14-15. (O Bom pastor)

5. Aprofundar a
mensagem cristã sobre o
amor ao próximo e a
dignidade da vida
humana.

 A problemática da
igualdade e da
discriminação.

AE: CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES E
ATITUDES
Receção/Acolhimento
aos alunos
Identificar a vida como
dádiva de Deus e um
direito primordial; (CN,
HIST, CD)
Reconhecer a vida
humana como um bem
inviolável; (HIST, CD)

Perceber criticamente
factos sociais sobre a
situação de grupos
minoritários e em
desvantagem social
onde a dignidade da vida
humana se encontra
ameaçada; (CN, HIST,
GEO, CD)

Recursos
didáticos

Fichas
biográficas;
Fichas
diagnósticas;
Manual e
caderno do
aluno;
Fichas de
leitura;
Mapas;
Imagens;
Jogos;
PowerPoint;
Filmes e
vídeos;
Computador;
Projetor;

 Os preconceitos socias e
religiosos
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Avaliação

DESCRITORES DO
PERFIL DOS
ALUNOS

Observação direta:

Tempo

1

Assiduidade e
Pontualidade;
3
Cumprimento das
regras básicas de
convívio e de
trabalho;

Conhecedor/ sabedor/
culto/ informado
(A, B, I)

Cumprimento das
tarefas solicitadas e
dos prazos
estipulados;
Responsabilidade
em trazer o material
necessário para o de
senvolvimento das
atividades;

2

Criativo
(A, C, D, J)

2

Organização do
caderno diário;
1
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6. Identificar as atitudes
que promovem a
dignidade da vida
humana.

Trabalho individual;

 A Parábola do Bom
Samaritano: valorizar a
vida, tornando-se
próximo de quem
precisa. Lc 10,25-37.

PowerPoint;
Filmes e
vídeos;

 A atenção e o cuidar da
vida dos mais
necessitados no contexto
em que se vive.

Computador;

Projetor;
7. Relacionar os dados da
ciência, sobre a questão
do início da vida humana,
com a perspetiva da
Igreja.

O início da vida humana:
-O que diz a ciência; v
-O que mostra a reflexão
cristã;
Diferentes perspetivas
sobre: a fecundação;
a viabilidade da vida
humana; o nascimento.
· O aborto:
- A eutanásia: v Noções e
perspetivas.
· A posição da Igreja
católica na defesa da vida
em todas as circunstâncias:
Evangelium Vitae. · João
Paulo II.
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Reconhecer a dignidade
da vida humana desde a
sua conceção até à
morte natural; (CN, CD)

Quadro
interativo;

Compreender o núcleo
central do cristianismo
que assume o humano
como Imagem e
Semelhança de Deus;
(CN,HIST, GEO, CD)

Outros
materiais a
designar com
cada turma;

Participar em ações
promotoras da dignidade
da vida humana e de
proximidade
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 Trabalho em grupo
Curiosidade e
Interesse;

2

Atenção, empenho
e participação nas
atividades propostas
;

2º Período

Respeito por si pró
prio e pelos outros;

2

Cooperação com o
s outros;
Fraternidade para
com os colegas;
Avaliação diagnósti
ca;
Avaliação formativa

1

2

Avaliação sumativa
.
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Unidade letiva 2: Deus, o grande Mistério (2º Período)
Metas: A. Compreender o que são o fenómeno religioso e a experiência religiosa.
C. Identificar o núcleo central das várias tradições religiosas.
B. Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, da vida e da história.
I. Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu contributo para a construção da sociedade.

Objetivo

Conteúdos

1. Equacionar res
postas
fundamentadas
sobre a existência
de
Deus, desenvolve
ndo uma posição
pessoal.

 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:
 o Judaísmo;
 o Cristianismo.
 De um Deus de um povo até
um Deus universal e
inequivocamente bom.

2. Identificar as re
presentações de
Deus no Judaísm
o e em Jesus de
Nazaré.

Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica _9º ano_2018_2019

AE: CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES E
ATITUDES
Identificar a problemática
da existência de Deus no
diálogo crença versus
razão; (HIST)

Recursos
didáticos
Fichas biográficas;
Fichas
diagnósticas;

Discutir várias formas de
recusa de Deus: ateísmo,
agnosticismo e
relativismo; (HIST)

Manual e caderno
do aluno;

Apontar vários elementos
constitutivos do fenómeno
religioso;

Mapas;

Reconhecer, na
mensagem bíblica, a
bondade e a grandeza de
Deus como um apelo à
construção de um mundo
solidário.

Jogos;

Fichas de leitura;

Imagens;

PowerPoint;
Filmes e vídeos;
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Avaliação
Observação direta:
Assiduidade e
Pontualidade;
Cumprimento das
regras básicas de
Convívio e de
trabalho;
Cumprimento das
tarefas solicitadas e
dos prazos
estipulados;
Responsabilidade
em trazer o material
necessário para o
desenvolvimento das
atividades;

DESCRITORES
DO PERFIL DOS
ALUNOS

tempo

Crítico/Analítico
(A, B, C, D)
2
Indagador/
Investigador
(C, D, F, I)

2
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3. Destacar a
bondade e a gran
deza de Deus.

4. Descobrir em
factos sociais e
acontecimentos
históricos as
transformações
provocadas pela
vivência da fé.

 A coerência entre a fé e as
obras: Jr 7,4-11 e Tg 2, 14-17.
 A fé cristã:
 Uma experiência de
encontro;
 Um apelo à esperança,
contra todos os sinais de
desespero;
 Um apelo à construção de
um mundo solidário.

Cada crente é o rosto e
as mãos de Deus a atuar no
mundo;

Vidas com sentido:
 S. João de Deus
 S. Vicente de Paulo.
 Aristides de Sousa Mendes
 Papa João XXIII
 Instituições de origem
religiosa empenhadas no
bem comum e na
transformação da
sociedade.
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Compreender que a fé
cristã é uma experiência
de encontro e da
bondade de Deus;

Computador;
Projetor;
Quadro interativo;

Descobrir em factos
sociais e acontecimentos
históricos, transformações
provocadas pela vivência
da fé; (HIST, GEO)

Outros materiais a
designar com cada
turma;

Elaborar propostas de
atuação no mundo
alicerçadas na
cosmovisão cristã.

Organização do
Caderno diário;
Trabalho individual;
 Trabalho em grupo
Curiosidade e
Interesse;
Atenção, empenho
e participação nas
atividades propostas;
Respeito por si própr
io e pelos outros;
Cooperação com os
outros;
Fraternidade para
com os colegas;
Avaliação formativa
Avaliação sumativa
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1

1
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Unidade letiva 3: O Projeto de Vida (3º Período)
Metas: Q. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana.
G. Identificar os valores evangélicos.
B. Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, da vida e da história.

Objetivo

Conteúdos

1. Identificar a ne
cessidade e a
importância de pr
ojetos na vida
pessoal.

 Definição de projeto:
 Objetivos e metas
pessoais;
 Estratégias
facilitadoras;
 Agir em conformidade;
 Projetos pessoais, de
grupos e de instituições;
 Projeto e/ou projetos?
 Vocação e profissão.
 Os grandes objetivos do
ser humano, sonhos da
humanidade:
 A felicidade própria e
alheia;
 A construção de uma
sociedade justa e
solidária: a denúncia
da injustiça e a
participação ativa na
construção do bem
comum.

2. Reconhecer os
valores necessári
os a
concretização de
projetos de vida
verdadeiramente
humanos.

AE: CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES E ATITUDES
Identificar a necessidade e a
importância dos projetos na vida
pessoal; (CD)
Relacionar Vocação e Profissão na
construção de projeto de vida;
(ESP, FR, CD)

Recursos
didáticos
Fichas
biográficas;
Fichas
diagnósticas;
Manual e
caderno do
aluno;
Fichas de
leitura;

Mobilizar valores para a
concretização de um projeto de
vida humana para a sua realização
pessoal e no serviço aos outros;
(CD, ING, FR)

Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica _9º ano_2018_2019

Bíblia Sagrada;
Mapas;

Avaliação

DESCRITORES
DO PERFIL DOS
ALUNOS

Tempo

Observação direta:
Assiduidade e
Pontualidade
Cumprimento das
regras básicas de
Convívio e de
trabalho;
Cumprimento das
tarefas solicitadas e
dos prazos
estipulados;

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I)

Questionador
(A, F, G, I)

1

2

Comunicador
(A, B, D, E)

Imagens;
Jogos;
PowerPoint;
PLANIFICAÇÃO A MÉDIO PRAZO

Organização do
Caderno diário;

Autoavaliador
(transversal às
áreas)
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3. Compreender a
existência de
projetos de vida n
a experiência de
encontro com De
us.

4. Reconhecer a
Fé como
elemento
constitutivo da
experiência de
felicidade.

 As várias opções de vida
e a “ Opção
fundamental”.
 Uma perspetiva
equilibrada para a
satisfação das
necessidades materiais:
 o valor do estudo, do
trabalho e do esforço;
 a importância da
partilha de dons e de
bens.
 O projeto de Abraão, Ex
12: a descoberta de um
Deus único e relacional.
 O projeto de S. Paulo, a
descoberta de Cristo
como eixo orientador da
vida: At 9, 1-20.
 A parábola dos talentos:
Mt 25, 14-29.
 A fé como fonte de
felicidade.
 O princípio da felicidade
humana:
 (Judaísmo/Cristianism
o);
 (Islão);
 (Budismo);
 (Hinduísmo);
 (Confucionismo).
 A esperança, a alegria e
a confiança na realização
própria e dos outros (Rm
12, 9-18).

Filmes e
vídeos;
Reconhecer nos valores
evangélicos fundamentos para um
verdadeiro projeto de vida;

Computador;
Projetor;
Quadro
interativo;
Outros
materiais a
designar com
cada turma;

Valorizar a esperança, a alegria e
a confiança na realização própria e
dos outros. (CD)
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Trabalho individual e
em grupo

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Curiosidade e
Interesse;

Atenção, empenho
e participação nas
atividades propostas;

Respeito por si
próprio e pelos outros;

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, I)

Cuidador de si e
do outro
(B, E, F, G)

2

2

Cooperação com os
outros;

Avaliação formativa
Avaliação sumativa
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