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Aprendizagens Essenciais: 

CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES E ATITUDES 

[Interdisciplinaridade] 

Descritores do perfil 

dos alunos 
Conteúdos Estratégias Avaliação 

Aulas 

(25’) 

Períod

o 

Acolhimento e Diagnóstico 

 

▪ Conhecer a sua situação de 

mudança; 

▪ Contactar com a 

diversidade e adquirir as 

primeiras noções de respeito 

e tolerância.  

 

 

 

▪ Conhecimento  

▪ Regresso à Escola – desafios 

e expectativas  

▪ Abertura aos outros 

Respeito  

▪ Apresentação da disciplina: 

o E.M.R.C. ≠ 

Catequese  

▪ Aferição de aprendizagens 

anteriores 

 

▪ Apresentação 

oral e individual  
 

▪ Visualização de 

PowerPoint 

informativo  
 

▪ Actividades no 

exterior  

 

▪ Observação 

direta  

 

▪ Formulários 

online 

 

6 1º 

Caminhar em grupo/ Viver Juntos 

▪ Compreender a mudança, 

como uma constante na vida 

e como fator de crescimento 

(CN;CD); 

▪ Valorizar a diversidade dos 

membros em todos os 

grupos como fator de 

 

 

 

 

 

▪ Participativo/ 

colaborador (A, B, C, 

D, E, F, H, I) 

▪ Viver juntos: 

necessidade de 

consensos quanto às 

formas de agir  

 

▪ Valores essenciais para 

a convivência: o 

respeito, a paz, a 

verdade, a justiça, a 

bondade…  

 

 

 

▪ Leitura e 

interpretação de 

textos do manual  

 

▪ Visualização de 

PowerPoints  

 

▪ Discussão de 

ideias 

 

▪ Observação 

direta 

 

▪ Trabalhos de 

aula 

 

▪ Questões de 

aula   

 

▪ Formulários 
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enriquecimento (CN; CD); 

▪ Saber que os cristãos 

aprendem com Deus a 

comprometer-se numa vida 

com os outros, tal como 

estabelecido na Aliança (P); 

▪ Reconhecer a pertinência 

das regras no funcionamento 

da vida em sociedade; (P; EV; 

ET; CD); 

▪ Assumir valores essenciais 

para uma convivência 

pacífica e facilitadora da 

relação interpessoal (EV; ET; 

CD). 

▪ Responsável/ 

autónomo (C, D, E, F, 

I) 

▪ Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 

▪ Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

▪ Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

▪ Querer viver de forma 

pacífica com os outros: 

definição de algumas 

regras de convivência 

no espaço da sala de 

aula, razões para cada 

regra e consequências 

da sua não aplicação.  

 

▪ Os regulamentos: uma 

forma de nos darmos 

bem  

 

▪ O Decálogo: Deus quer 

a paz na relação entre 

as pessoas  

 

▪ Auto-avaliação  

  

▪ Pesquisa na Bíblia  

 

▪ Exploração de 

áudio-visuais 

 

online 

 

▪ Trabalho de 

pesquisa 

 

▪ formulários de 

autoavaliação 

 

Advento e Natal 

▪ Compreender as 

manifestações culturais e 

artísticas das comunidades 

cristãs relativas ao Advento 

e Natal (EV; ET;CD); 

▪ Reconhecer o Advento 

 

 

 

 

 

 

▪ Participativo/ 

colaborador (A, B, C, 

▪ Reconhecimento da 

importância e do significado 

do Advento.  

 

▪ O nascimento de Jesus: 

importância e 

consequências para a 

humanidade. 

 

▪ Solidariedade e Inter-ajuda: 

▪ Discussão de 

ideias  

 

▪ Análise de 

imagens  

 

▪ Visualização de 

filme  

 

▪ Elaboração de 

▪ Observação 

direta  

 

▪ Trabalhos de 

aula  

 

 

 

 

▪ Formulário 
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como tempo de preparação 

para o Natal (EV); 

▪ Identificar as figuras do 

Advento e Natal (P; EV; EM) 

▪ Conhecer a situação 

histórica do nascimento de 

Jesus (P); 

▪ Saber que o Natal é a 

celebração do Nascimento 

de Jesus e a realização da 

esperança cristã (P; EV; EM); 

▪ Assumir a construção de 

uma sociedade mais justa, 

humana e responsável de 

acordo com a mensagem de 

Jesus. (HGP; P; EV; ET; EM)  

D, E, F, H, I) 

▪ Responsável/ 

autónomo (C, D, E, F, 

I) 

▪ Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 

▪ Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

▪ Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

verdadeiro Espírito do Natal  

 

▪ Auto-avaliação  

 

materiais diversos  

 

 

online 

 

Família, Comunidade de Amor 

▪ Identificar as funções da 

família (P; CD); 

▪ Reconhecer a família como 

projeto de vida(CD); 

▪ Participativo/ 

colaborador (A, B, C, 

D, E, F, H, I) 

 

▪ A família de Nazaré: 

estrutura e modelo  

 

▪ Tipologias de famílias: família 

alargada/nuclear; família 

tradicional/monoparental;co

nsanguinidade/adoção; 

casais com/sem filhos; 

 

▪ Leitura e 

interpretação de 

textos do manual  

 

▪ Visualização de 

PowerPoints  

 

▪ Observação 

direta 

 

▪ Trabalhos de 

aula 

 

▪ Questões de 

aula  
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▪ Interpretar o projeto cristão 

para a família; (P; CD); 

▪ Assumir valores e gestos do 

amor na vida familiar (P; ET; 

CD). 

 

▪ Responsável/ 

autónomo (C, D, E, F, 

I) 

 

▪ Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 

 

▪ Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

 

▪ Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

crianças educadas pelos 

avós ou por outros membros 

familiares…  

 

▪ Funções dos membros 

adultos da família: função 

socializadora e educativa, 

afetividade, dotação das 

condições materiais em 

ordem ao bem-estar, 

autoridade e orientação…  

 

▪ Função humanizadora da 

família:  

 

▪ Valores para a vivência da 

vida familiar 

 

▪ A participação de cada um 

rege-se por valores 

democráticos e não 

autoritários, com apelo à 

corresponsabilidade  

 

▪ Auto-avaliação  

 

▪ Discussão de 

ideias 

  

▪ Pesquisa na Bíblia  

 

▪ Visualização e 

discussão sobre 

vídeos  

 

▪ Trabalho de 

pesquisa  

 

▪ Formulários 

online 

 

▪ formulários de 

autoavaliação. 

Construir a Fraternidade 

▪ Descrever o que é a 

fraternidade e o seu alcance 

social e religioso (P; CD); 

▪ Identificar fragilidades e 

ameaças à fraternidade (P; 

▪ Participativo/ 

colaborador (A, 

B, C, D, E, F, H, I) 

▪ Responsável/ 

autónomo (C, D, 

▪ O significado da palavra 

«fraternidade» e o seu 

alcance social e religioso; 

 

▪ Somos todos irmãos: 

 

▪ O mal: as fragilidades e 

ameaças à fraternidade, 

 

▪ Leitura e 

interpretação de 

textos do manual  

 

▪ Visualização de 

PowerPoints  

▪ Observação 

direta 

 

▪ Trabalhos de 

aula 

 

▪ Questões de 

aula  
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CN; CD);  

▪ Reconhecer nas primeiras 

comunidades cristãs um 

modelo de fraternidade (P); 

E, F, I) 

▪ Cuidador de si e 

do outro (B, E, F, 

G) 

▪ Respeitador da 

diferença/ do 

outro (A, B, D, E, 

F, H) 

▪ Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

tudo o que vai contra a 

dignidade e a felicidade da 

pessoa 

 

▪ Auto-avaliação  

 

▪ Discussão de 

ideias 

  

▪ Pesquisa na Bíblia  

 

▪ Exploração de 

audiovisuais de 

vídeo sobre 

DUDH 

 

▪ Exploração de 

vídeos 

 

▪ Trabalho de 

pesquisa 

 

▪ Formulários 

online   

 

▪ Formulários de 

autoavaliação. 
 

*algumas aulas previstas nos diferentes temas, poderão ser direcionadas para exploração de datas comemorativas diversas (articulação com professor titular de turma), desde que se 

integrem nos objetivos previstos. 

Legenda/Interdisciplinaridade -Sem prejuízo de outras possibilidades, que se venham a julgar oportunas ao nível da interdisciplinaridade, indicam-se as 

seguintes: CD – Cidadania e Desenvolvimento; CN – Ciências da Natureza; EM- Educação Musical; EV- Educação Visual; ET- Educação Tecnológica;  HGP- 

História e Geografia de Portugal; P – Português. 

As professoras: Maria da Conceição Moreira e Emília Castro 


