Ano letivo: 2018/19

Educação Moral e Religiosa Católica
Plano Anual e Trimestral do 7º ano de escolaridade
AE: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes
O aluno deve ficar capaz de:
Receção/Acolhimento aos alunos

Diagnose da turma
As origens (1.º Per.)
Identificar as teorias do Big-Bang e evolução
das espécies sobre a origem do Universo e do
ser humano; (CFQ, CN, TIC, Hist)
Discutir os dados da ciência, sobre a origem
do universo, do ser humano e do sentido da
vida e da humanidade, com as diferentes experiências religiosas; (P, CD, Hist, CFQ)
Conhecer a mensagem bíblica e de outras
tradições religiosas sobre a Criação; (Hist, EV,
P, TIC)
Reconhecer, na mensagem bíblica a excecionalidade da pessoa humana perante toda a
Criação; (Hist)
Assumir comportamentos de responsabilização social em relação à natureza e ao Homem. (CFQ, CN, Geog, EF, TIC, CD)

Ações estratégicas de Ensino

Desscritores

Apresentação dos alunos e professor/a: dados pessoais, gostos e preferências. Registo dos dados biográficos;
Apresentação das regras de sala de aula
Critérios de avaliação e Plano Anual de Atividades da disciplina (logo que aprovados)
Avaliação diagnóstica;
Apresentação dos temas a lecionar ao longo do ano.
Conhecedor/
Promover estratégias que envolvam
aquisição de conhecimento, informação
sabedor/ culto/
informado
e outros saberes, relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:
(A, B, I)
- necessidade de rigor;
- seleção de informação pertinente;
- organização sistematizada de leitura e
estudo autónomo;
- análise de conceitos, factos, teorias, situações, identificando os seus elementos;
- estabelecer relações intra e interdisciplinares;
Promover estratégias que envolvam a
criatividade dos alunos:
- imaginar hipóteses face a um fenómeno ou acontecimento abordado na
unidade letiva;
- conceber situações onde determinado
conhecimento possa ser aplicado;

Criativo
(A, C, D, J)

1

Recursos didáticos

Avaliação

Tempos

Fichas biográficas;

1
Unitilização de Ficha diagnóstica ou App
ou Diálogo com os alunos e registos
Manual e caderno do aluno;
Quadro de giz;
Ficha de atividades;
Fichas de leitura;
Excertos Bíblicos;
Mapas;
Imagens;
Jogos;
Powerpoint’s;
Excertos de filmes e vídeos;
Apps: Kahoot, Plickers, Socrative, entre
outros;
Computador;
Projetor;
Quadro interativo;
Murais;
Outros materiais a designar com cada
turma;

1
Observação direta:
• Assiduidade e pontualidade
• Cumprimento das
regras básicas do convívio e do trabalho
• Responsabilidade
no cumprimento das
tarefas solicitadas e
prazos estipulados
• Responsabilidade
em trazer o material
necessário para o desenvolvimento das atividades
• Organização do caderno diário
• Trabalho individual
• Trabalho de grupo
• Curiosidade e interesse
• Atenção, empenho
e participação na aula
e nas atividades propostas
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Festa de Natal: Interpretar produções culturais; reconhecer e promover o valor do património religioso, histórico, ecológico, cultural
e humano; compreender a importância da dimensão religiosa como parte integrante do
indivíduo e da sociedade; entender de forma
consciente a proposta da Mensagem Cristã.
As Religiões (2.º Per.)
Identificar manifestações do fenómeno religioso e da experiência religiosa; (Hist)
Perceber a função da religião na vida pessoal
e coletiva; (Hist)
Distinguir Monoteísmo de Politeísmo; (Hist,
TIC)
Identificar exemplos relevantes do património artístico criados com base nas religiões;
(Geo, Hist, TIC, CD)
Identificar as tradições religiosas orientais;
Compreender o núcleo central constitutivo
da identidade das religiões abraâmicas; (Hist,
EV, P, TIC, CD)
Verificar que os princípios éticos comuns das
várias religiões promovem a paz e o bem comum; (Hist)
Festa da Páscoa: Interpretar produções culturais; reconhecer e promover o valor do património religioso, histórico, ecológico, cultural
e humano; compreender a importância da dimensão religiosa como parte integrante do
indivíduo e da sociedade; entender de forma
consciente a proposta da Mensagem Cristã.
Riqueza e sentido dos afetos (2.º/ 3.º Per.)

- criar um objeto, texto ou mural perante
um desafio colocado pelos assuntos debatidos levando o tema à comunidade escolar;

Canções, jograis, peças de teatro, sombras chinesas, …

Promover estratégias que desenvolvam
o pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo em:
- organizar debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de
opiniões ou análises de factos ou dados;
- discutir conceitos ou factos essenciais,
numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar
específico;
- analisar textos com diferentes pontos
de vista;

Crítico/Analítico
(A, B, C, D)

Promover estratégias que envolvam por
parte do aluno:
- incentivo à procura e aprofundamento
de informação;
- recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em estudo, quer em
pesquisas bibliográficas, quer por entrevistas na comunidade do aluno;

Indagador/ Investigador
(C, D, F, I)

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno:
- aceitar ou argumentar pontos de vista
diferentes;
- promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características,
crenças ou opiniões;

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F)

Promover estratégias que envolvam por
parte do aluno:

Sistematizador/
organizador

• Respeito por si próprio e pelos outros
• Cooperação com os
outros
• Fraternidade para
com os colegas
Avaliação diagnóstica
Avaliação formativa
Avaliação somativa
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Guião dos cânticos (ensaios)
2
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Identificar os aspetos essenciais que caracterizam a Adolescência; (ESP, Hist)
Discutir a relevância da adolescência na formação da personalidade e no desenvolvimento pessoal; (CN, Hist, TIC, CD)
Valorizar a família, os outros e a sociedade na
construção da personalidade da pessoa; (EF,
ESP, FR, ING,TIC)
Relacionar as mudanças na adolescência com
o aumento da responsabilidade pessoal, no
Ser e no agir; (CN, EF, CD, ESP, TIC)
Valorizar a mensagem cristã para a vivência
do amor humano; (P, TIC)
Assumir atitudes responsáveis na procura da
felicidade pessoal e dos outros. (CN)
A paz universal (3.º Per.)
Identificar a Paz como condição essencial
para a convivência humana; (CD)
Discutir situações reais de falência da paz;
(Geo, Hist, P, TIC)
Identificar atitudes e instituições para a promoção da paz no mundo; (TIC, CD)
Mobilizar os princípios do diálogo inter-religioso como suporte para a construção da paz e
colaboração entre os povos; (Hist, CD)
Valorizar a Paz como elemento essencial da
identidade cristã;
Assumir atitudes responsáveis pela construção da paz; (Geog, TIC)

- tarefas de síntese;
- tarefas de planificação, de revisão e de
monitorização em trabalhos de pesquisa
individual ou em grupo;
- registo seletivo;
- organização (por exemplo, registo de
dados segundo critérios e objetivos);

(A, B, C, I)

Promover estratégias que impliquem por
parte do aluno:
- saber questionar uma situação;
- interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio;

Questionador
(A, F, G, I)

Promover estratégias que impliquem por
parte do aluno:
- ações de questionamento organizado;
- ações de intervenção na comunicação
que desenvolvam a tolerância e o respeito;

Comunicador
(A, B, D, E)

Promover estratégias envolvendo tarefas
em que, com base em critérios, se oriente o aluno para:
- se autoanalisar;
- identificar pontos fracos e fortes das
suas aprendizagens;
- considerar o feedback dos pares para
melhoria ou aprofundamento de saberes;

Autoavaliador
(transversal às
áreas)

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno:
- colaborar com outros, apoiar terceiros
em tarefas;
- respeitar o ritmo de aprendizagem e capacidade de intervenção de outros;

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
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Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por
parte do aluno:
- a assunção de responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido;
- organizar e realizar autonomamente tarefas;
- a apresentação de trabalhos com auto
e heteroavaliação;

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, I)

Promover estratégias que induzam:
- ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização /atividades de entreajuda;
- posicionar-se perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de
si.

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

Experiências de Aprendizagem: Diálogo vertical e horizontal; Leitura e interpretação de textos (utilização do manual do aluno, da Bíblia e outros livros); Registo no quadro;
Registo no caderno diário; Realização de fichas de atividades; Resposta a questionários; Análise de imagens; Análise de situações concretas do quotidiano;Trabalhos individuais; Trabalhos em grupo; Projeção de diapositivos; Visualização de excertos de filmes; Utilização do quadro interativo; Recurso à internet; Jogos educativos e pedagógicos; Canção / audição de registos áudio; Criação de murais; Exercícios de consolidação de conhecimentos.
Para além das Aprendizagens Essenciais identificadas para cada unidade letiva do Programa de EMRC, ao longo do 7.ºano de escolaridade, o aluno deve desenvolver um
conjunto de competências transversais a outras disciplinas e anos de escolaridade:
Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas (A; B; C; D;I);
Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);
Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I);
Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; E; H; I);
Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática (A; B;
C; D; E; F; G; I);
Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das outras ciências, valorizando um Património de conhecimento comum que se reflete
na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; D; E; F; G; H);
Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e a
equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I);
Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J).
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